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Hunyad megye

Déli-Kárpátok és az Erdélyi-érchegy-
ség havas csúcsaival övezett Hunyad 
vármegyét derékban szeli át az Erdély-
ből kifele igyekvő Maros. Előbb azon-
ban magába gyűjti a Sztrigy, az Egregy 
(Cserna) és számtalan virgonc hegyi pa-
tak vizét. Valamennyi völgyében őskori 
emberi települések nyomaira bukkant 
a 19. század végén régészeti feltárásokat 
folytató Thorma Zsófia és Téglás Gábor. 
Előbbi a világ első régésznőjeként írta 
be nevét a történelembe. Téglás Gábor-
nak köszönhető nagymértékben Hu-
nyad megye ókori településeinek feltá-
rása, köztük az időközben az UNESCO 
világörökséggé vált dák várak egy ré-
sze, római települések, arany- és vas-
bányák, valamint pazar ókori termál-
fürdők. A rómaiak kihátrálásával közel 
ezer éven át vándor népek seregei höm-
pölyögtek végig Hunyad megyén is. 

A honfoglaló magyarok a 10–11. század-
ban népesítették be a széles, termékeny 
Hunyad megyei Maros-völgyet, majd 
a Cserna és a Sztrigy folyók völgyének 
alsó szakaszát is. Századokkal később 
a vadregényes Zsil-völgyét is meghódí-
tották 

Hunyad megye tarka domborzata 
tarka lakossággal népesült be az ezer 
év alatt. A megye nyugati csücskébe, 
már a 12. század közepén szász telepe-
sek érkeztek a Rajna és Mosel vidéké-
ről. A török–tatár dúlások szüneteiben 
a román pásztornép is leszivárgott a 
völgyekbe, birtokba véve a kipusztult 
falvakat. A 18. századtól a Brád vidéki 
ércbányák, majd a Zsil-völgyi szén-
bányák megnyitásával olasz, lengyel, 
cseh, német családok százai teleped-
tek le Hunyad megye földjén. Több-
ségük elmagyarosodott, majd az im-
périumváltással a román többségbe 
olvadtak. A mócvidéki lázadások so-
rán megtizedelt magyar ajkú lakosság 
körében is gyarapodást hozott az ipa-
rosítás. Már a 18–19. században székely 
és szilágysági bányászok telepedtek 
le a vidéken, majd a kommunizmus 
éveiben felduzzasztott ipari városok-
ba a Kárpátokon kívülről érkező tö-
megek mellett szintén szép számban 
vetődtek erre Székelyföld és Szilágy-
ság fiai. A 19–20. század fordulóján a 
bukovinai székelyek áttelepítése gya-
rapította Hunyad megye magyarsá-
gát. A madéfalvi veszedelem idején 
menekülő székelyek több száz leszár-
mazottja talált otthonra Déván, Vaj-
dahunyadon, Sztrigy szentgyörgyön és 
Csernakeresztúron. Mai napig ők őr-
zik leghívebben néphagyományaikat 
e vidéken: büszkén ropják a silladrit, 
a hétfélést, tűzik kapujukra a díszes 
májusfát. Ki nem hagynák a szüreti 
felvonulást, s a modern világhoz igazí-
tott guzsalyast. Másfél százados mold-
vai, majd bukovinai száműzetés során 
bele rázódtak a kisebbségi sorsba: Dél- 

Arany és fekete gyémántok 
között

A

Gáspár-Barra Réka

Kéménd középkori templomának beszakadt tornyát Vetési László irányításával  
kolozsvári fiatalok állították helyre
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Erdély szórványában könnyen ment 
az alkalmazkodás. Érkezésüknek (no 
meg a magyar uralomnak) köszön-
hetően 1910 körül 15,5 százalékra szö-
kött a megye magyarságának aránya  
Amúgy már 1880-ban 4,9 százalék volt 
a magyar ajkú lakosság a 87,5 százalék 
román és 2,5 százalék némethez ké-
pest  A 2011-es népszámlálás alkalmá-
val a 418 ezer lakosból 87,9 százalék ro-
mán, 5,8 százalék magyar, 1,8 százalék 
roma. Utóbbiak a szó szoros értelem-
ben átvették a németek helyét: Ro mo-
szon, Szászvárosban, Kasztón, Gyal-
máron vígan beköltöztek a kitelepülő 
szászok üresen maradt otthonaiba. 

A számbelileg már a középkortól ki-
sebbségben lévő Hunyad megyei ma-
gyarság soraiban látott azonban nap-
világot a törökverő Hunyadi János, itt 
ringott Bethlen Gábor fejedelem bölcső-
je, itt alapított iskolát gr. Kún Kocsárd, 
az EMKE tiszteletbeli elnöke, és napja-
inkban itt kezdte gyermekmentő tevé-
kenységét Böjte Csaba atya, Erdély öt-
ezer árvájának gondviselője. Van kinek 
tehát a nyomába lépni…

Paul Chinezu és menekülő 
Kún szobrok
Kelet felől csatatéren vezet az út Hu-
nyad megyébe. Alkenyérről jövet Ben-
cenc (Aurel Vlaicu), Gyalmár, Piskinc, 
Romosz között kanyargunk a széles 
Kenyérmezőn. Itt vitézkedett Kini-
zsi Pál, két karddal aprítva a törököt. 
A csata emlékére épült 15. századi ká-

polna helyén háromszor állított em-
lékművet a helyi magyarság. A leg-
utóbbi Trianon után vált közellenséggé 
– lerombolták. Kinizsi lelke azonban 
kitartóan kísérthetett a vidéken, mert 
még a kommunizmus éveiben helyi 
kezdeményezésre román feliratú em-
lékművet állítottak Alkenyéren (Şibot) 
Pavel Chinezu, illetve a kenyérmezei 
csata emlékére. A tény-barát szászvá-
rosi múzeumigazgató jó pár esztendeje 
minden október derekán megemléke-
zést szervez a kenyérmezői emlékmű-
nél – ortodox rituáléba foglalva. De 
a szászvárosi magyar közösség min-
dig meghívást kap az eseményre. Iga-
zi transzszilván gesztus. Nem volt ezt 
könnyű kicsikarni a Királyföld nyuga-
ti csücskében. Bár Szászvároson, 1582-
ben Geszthi Ferenc dévai várkapitány 
költségén adták ki az első román Ószö-
vetséget (Palia de la Orăştie) és a későb-
biekben a református kollégiumban 
nevelkedett a környékbeli román ifjú-
ság krémje (köztük Petru Groza, későb-
bi miniszterelnök is), az impériumvál-
tás nyomán nem sok hála mutatkozott 
az uralomra került többség részéről. 
„Az iskolaépítő Kuun grófok szobrait a 
kollégium előtti talapzatról a reformá-
tus templomba kellett menekítsük” – 
mesélte számtalanszor a vártemplom 
látogatóinak Fülöp Júlia, helyi EMKE- 
elnök, aki a szászvárosi magyarság 
lelkeként kutatta és tárta ország-világ 
elé a város nagyjainak életét, munkás-
ságát: számos rangos megemlékezést 
szervezve gr. Kuun Kocsárd és gr. Kún 
Géza, Thorma Zsófia régésznő, a Tor-

doson lelkészként szolgáló Sipos Pál 
matematikus, filozófus, Faragó Endre 
gyógyszerész (a neves Fares gyógynö-
vény-feldolgozó alapítójának) emléké-
re. A megemlékezéseknek állandó meg-
hívottja a városi múzeumigazgató és a 
mindenkori polgármester, akik a főtéri 
Burebista szobor árnyékában is egyre 
nagyobb elismeréssel nyilatkoznak a 
maroknyi szászvárosi magyarság ál-
tal bírt kulturális örökségről. A ma-
gyar emlékhelyek megjelölése azon-
ban többnyire tabutéma a városban. A 
református kollégium régi épületében 
kórház működik, a Kún Kocsárd által 
emeltetett új iskolaépületben az Au-
rel Vlaicu Nemzeti Kollégium székel. 
A szintén Kúnok által építetett polgári 
leányiskola ma Nicolaus Olahus nevé-
vel fémjelzett iskolacsoportnak ad ott-
hont. Oláh Miklós nagy középkori hu-
manista emléke is eléggé egyoldalúan 
él a helyi köztudatban. Thorma Zsófia 
egykori háza ma magánház, akárcsak 
Faragó Endre hajdani patikája. Előbbit 
emléktáblával jelölték, de a tulajdonos 
nem tűrt ilyen „foltot” újravakolt há-
zán. Így csupán gr. Kún Kocsárd haj-
dani lakóházára került kétnyelvű em-
léktábla 2011-ben, a Székely–Szórvány 
Partnerség keretében nyújtott három-
széki, illetve EMKE-segédlettel. A nagy 
mecénás idején fénykorát élő szászvá-
rosi oktatás mára összevont elemi osz-
tályokra zsugorodott. A 300 éves feren-
ces kolostor falai közt működő Szent 
Erzsébet Gyermekotthon pedagógusai 
48 szegény sorsú kisgyermeket oktat-
nak, nevelnek magyarul.

Élet a romokon

Gyermekzsivajtól, fiatalos jókedvtől han-
gos Algyógyon a református templom-
kert. A Kún Kocsárd alapította Székely 
Földműves Iskola hajdani épületének 
tőszomszédságában magyar fiatalok 
százai dicsérik az Istent, énekelnek, 
táncolnak, fűznek életre szóló barátsá-
got. Az egykor román felkelők által fel-
dúlt algyógyi lelkészlak ma református 
ifjúsági központnak ad otthont. Kertjé-
ben, falai között sok száz fiatal fordul 
meg, Erdélyből, a Kárpát-medencéből, 
gitár- és idegen nyelv-táborok, csapat-
építő hétvégék, konferenciák, honisme-
reti kirándulások résztvevőiként. A vá-
ros nagy szülöttjének emlékét azonban 
nehéz felkutatni. Gróf Kún Kocsárd bir-
tokát és a település felett magasló szik-
lasírját szétdúlták, a földműves iskola 
épületét átalakították. Egyetlen tábla, 
felirat sem emlékeztet a nagy magyar 
kultúrpolitikusra, országgyűlési képvi-A román stílusban épült őraljaboldogfalvi templom
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selőre, az egyház és a közoktatás nagy 
mecénásra, aki egész életét, vagyonát, 
személyes szabadságát áldozta fel egy 
jobb világ reményében. Nem övezi na-
gyobb rajongás Majland Oszkár népraj-
zos emlékét sem, bár ő is Algyógy szü-
löttje, és sokoldalú munkásságának 
fontos részét képezi az erdőhátsági ro-
mán folklór kutatása.

A történelem fonákságaival dacolva 
áll azonban a református templomkert-
ben a 11–12. századra datált körkápolna, 
Erdély első keresztény templomainak 
egyetlen épségben maradt példánya.

Két-három századdal fiatalabb társai 
sorakoznak végig a Maros jobb partján. 
Kéménd, Bábolna, Arany, Nagyrápolt 
elnéptelenedett középkori templomai, 
hajdan pompás udvarházai kétségbe-
esetten kapaszkodnak az időbe, mert 
a megtartó gyülekezet, lélek már kifo-
gyott. Reszkető kezű, magányos embe-
rek őrzik e falvakban a templomok kul-
csát. És a kivesző magyar emlékeket.

A Maros túlpartján, Lozsád 1320-ban 
jegyzett kisnemesi falu, saját egyház-
községgel, saját nyelvjárással. A 2002-es 
népszámlálás még fele-fele arányban 
jelölte a székely kisnemesi családok és 
a hajdani román zsellérek leszármazot-
tait. Utóbbiakhoz a 20. század derekán 
máramarosi betelepülők is csatlakoz-
tak. Az elszigetelt falu lakossága azon-
ban bő évszázad alatt negyedére apadt. 
Az utóbbi másfél évtizedben felgyorsult 
a fogyás. A fiatalok városra költöznek, 
és vegyes házasságot kötnek. Az unokák 
már ritkán beszélnek magyarul. 

Ópiski. Újabb csatatér. Ha a híd el-
vész, Erdély is elvész – harsogta a tele-
pülés határában kanyargó Sztrigy fölött 
1849 fagyos februárjában Bem apó. Az-
óta ez is, az is elveszett… De Bem apó 
még győzelemre vitte a honvédeket, s 
emlékére andezit obeliszket állítottak 
a csatatér felett. A kilencvenes években 
darabjaira zúzottan menekítették be az 
emlékoszlopot a piski római katolikus 
templom kertjébe. 1999-ben újraállítot-
ták. Azóta ez a Hunyad megyei március 
15-i megemlékezéseknek fő színhelye. 
Dévai diákok lelkes szavalata, éneke te-
szi szebbé az ünnepet. 

A piski templomkertben tágas plébá-
niaépület – mindennel felszerelten – áll 
a táborozók, kirándulók fogadására. De 
az épület ritkán népesül be. Fakultatív 
magyar oktatásnak is helyet adna – 
pillanatnyilag négy kisgyermek veszi 
igénybe. A pár száz méterrel odébb álló 
református templom Alpár Ignác tervei 
alapján épült. Itt is csodaszámba megy 
a keresztelő.  

Piski vasúti csomópont. 1868-ban 
emelt gyönyörű állomásépülete az Első 

Erdélyi Vasút emlékét őrzi. Utóbbi óri-
ási fejlődést hozott Hunyad megyébe. 
Bányák, kohók nyíltak. Régi szép idők! 
– sóhajtanak az elfogultak…

Örökségőrzők

A település nyugati határában a ró-
mai kori andezitbányászat-formázta 
Kenyérhegy. Árnyékában fekszik Dé-
dács – ma Piski szerves része. A Gyulai 
család közel százhektáros csodás ar-
borétumát évszázadokig éltette a bir-
tok határában elfolyó Maros. Az utóbbi 
időben azonban „erdőirtás” folyik a bir-
tokon. Egymás után döntik ki az öreg 
fákat. Mert – mondják – veszélyesek. 
Az 1949-ben innen kitelepített Ócskay 
László családja gondos, szakértő gazdá-
ja lehetne az arborétumnak. De más-
fél évtizednyi pereskedés után sem 
kapták vissza a birtokot. Magyar dal, 
magyar szó legutóbb tíz éve szólt az ar-
borétummal övezett kastélyban. Ócs-
kay László ott ült a közönség soraiban. 
Meghívottként, megtűrtként a saját 
házában. A kastélyban magyarul szóló 
dévai Dél-Erdélyért Kulturális Társaság 
tagjai sok más elkobzott, romos álla-
potban visszaszolgáltatott műemlék-
épületben csillantják fel a régmúlt idők 
emlékét. Őszi kastélyfesztiváljaik pla-
kátjain épített örökségünk számos haj-
dani gyöngyszeme szerepel – középkori 
hangulatú előadások helyszíneként. Ily 
módon kívánják népszerűsíteni Dél-Er-
dély történelmi, építészeti hagyatékát. 
Nem egészen eredménytelenül. Négy 

esztendeje, RMDSZ kezdeményezésre 
a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum 
diákjai is bekapcsolódtak az örökség-
védelembe. Mára tucatnyi Hunyad me-
gyei műemléket „fogadtak örökbe”, fi-
atalos lendülettel, széleskörű digitális 
eszköztár bevetésével népszerűsítve 
védenceiket. Köztük a piski Ócskay ar-
borétumot is.

Új vár épült Déván 

A Maroson lefelé haladva (a hajdani 
só-szállítás útján) következő megál-
lónk Déva. IV. Béla korában épült várát 
Hunyadiak, Bethlenek, Rákocziak bőví-
tették, alakították, a tövében álló nagy 
udvarház (Magna Curia vagy Bethlen 
kastély) Sulyok Zsófiának, Károlyi Zsu-
zsannának, Széchy Máriának, Daniel 
Zsófiának volt kedvenc lakhelye. A vár-
falak tövében látott napvilágot dévai 
Bíró Mátyás, első magyar reformátor, 
és itt halt mártírhalált Dávid Ferenc 
unitárius egyházalapító püspök. Utób-
bi emlékét egyre komolyabban ápolják, 
de a tíz esztendeje felújítás alatt álló vár 
története nehezen épül a köztudatba.

Kőműves Kelemenné balladája vi-
szont közismert. A dévaiak sokszor 
megkönnyezik. Mert pontosan érzik a 
sorok súlyát: amit raktak estig, leom-
lott reggelre… A múlt század fordulóján 
szépen kiépülő város – az Alpár Ignác 
tervezte impozáns Vármegyeház, tör-
vényszéki palota, a szecessziós szín-
házépület, városi kaszinó, honvéd-
laktanya stb. – az impériumváltással 

Szebb időket megélt kastélyok, kúriák történetét népszerűsíti fesztiváljain  
a Dél-Erdélyért Kulturális Társaság
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hirtelen mind új gazdát, rendeltetést 
kapott. Az igényes tudományos mun-
kásságot folytató Hunyad Megyei Tör-
ténelmi és Régészeti Társulat Bethlen 
kastélybeli múzeuma idővel dák és 
római civilizációs múzeummá lett. A 
Királyi Állami Főreálgimnáziumot De-
cebal líceummá alakították. A száz év 
alatt tizedére apadt dévai magyarság 
nehezen felépülő kis bástyái (iskolák, 
később tagozatok, művelődési intéz-
mények) számtalanszor leomlottak a 
20. században. Az élet a rommá sor-
vasztott ferences kolostor falai között 
sarjadt újra. Böjte Csaba ferences atya 
1993-ban fogadta be az első árvákat, s 
kezdték helyreállítani a régi falakat. A 
Szent Ferenc Alapítvány bő két évtized 
alatt 5000 erdélyi gyermeknek adott 
otthont, családot, szeretetet. Támoga-
tásával életben maradt a kilencvenes 
évek végére széthulló helyi magyar ok-
tatás, és tíz évvel ezelőtt példátlan ösz-
szefogással megalakult az önálló ma-
gyar iskolaközpont 600 diákkal. Ma ez 
a dévai magyarság vára. És lassan visz-
szaépül a köztudatba Téglás Gábor, Sa-
lamon Ferenc akadémikus, Tordai Sán-
dor András püspök neve is.

Barcsay Ákos fejedelem 2011-ben állí-
tott szobra ugyan alig érte meg a három 
esztendőt: engedélyezésében elkövetett 
mulasztásra hivatkozva 2014 decem-
berében lebontották. De a tíz százalék 
alatti magyar lakosság nem panasz-
kodhat: az idén már hatodik alkalom-
mal esedékes Hunyad Megyei Magyar 
Napokon a többségi lakosság is megtap-
solja a főtéren bemutatott magyar nép-
táncot, koncertet, órákig állnak sorban 
a hatalmas üstökben rotyogó gulyásért, 

és elismeréssel szólnak a közösség ösz-
szetartásáról, önfegyelméről.

Jó pásztorra várva

Konok élni akarás mutatkozik a várostól 
karnyújtásnyira – Csernakeresztúron. 
Bár lakosságának alig a felét jelentő 
magyarság szinte mind elfér a hosszú 
Bukovina utcán, igazi magyar szigetet 
képeznek a dél-erdélyi szórványban. 
Hagyományőrzés, faluturizmus tartja 
életben az 1910 táján betelepített buko-
vinai székely közösséget. Fiatalokat is 
látni a faluban, magyar szót is hallani 
az utcán. A helybeli elemi oktatáshoz 
ragaszkodnak. „Ha a kisgyermekeket 
beviszik a városi iskolába, kivész az 
ízes tájszólás” – magyarázza Tóth János 
plébános, aki jó két évtizede szolgál a 
közösségben. Csernakeresztúr őshonos 
magyar lakossága szinte eltűnt. Akár-
csak a szomszédos Alpestesen, Kis- és 
Nagybarcsán. Az Egregy (Cserna) men-
tén húzódott Barcsay birtokon évszáza-
dok óta vegyes a lakosság. Az etnikumi 
arányok azonban jelentősen eltolódtak 
a 19. században, amikor az említett te-
lepüléseket a Vajdahunyadon túl fekvő 
Rákosddal és Hosdáttal együtt az orlá-
ti székhelyű I. Erdélyi Román Határő-
rezred szolgálatába sorolták. A helyi 
iskolákban a német tankönyveket ro-
mánra fordították. A kisnemesi csalá-
doknak igencsak résen kellett lenniük, 
hogy ki ne vesszen anyanyelvük. Törek-
vésük gyümölcse: a 2011-ben megjelent 
román közigazgatási törvény nyomán 
hat Hunyad megyei település „érde-
melte ki” a kétnyelvű táblát: Alpestes, 
Hósdát, Lozsád, Rákosd, Csernakeresz-
túr és Sztrigyszentgyörgy, utóbbi kettő 
a bukovinai székelyek betelepítésének 
köszönhetően. Mára azonban csupán 
Csernakeresztúr mutat kitartó élni 
akarást. A környékbeli falvakban lel-
készfüggő lett a magyarság. Ha lelkes 
pásztorra akadnak, fellendül az élet. 
Ennek hiánya azonban maradandó űrt 
hagy a magyar közösségekben.

Hunyadi oltalma alatt

A Ruszka havasból eredő Cserna völ-
gyének legjelentősebb települése Vaj-
dahunyad – a csipkerózsika álmából 
ébredezni látszó csodálatos középko-
ri lovagvárával. A Hunyadi János épí-
tette erődítményt, fia, Mátyás király, 
majd Kinizsi, a Bethlenek, Apafiak 
lakták, bővítették. Az utóbbi századok-
ban többször szorult átfogó restaurá-
lásra. Napjainkban is folyamatosan 

munkálkodnak helyreállításán, egyre 
tudatosabban törekedve a Hunyadiak 
hagyatékának kiaknázására.

A vár körül csupán a Császári Kirá-
lyi Vasmű 1884-es megnyitása nyomán 
kezdett kiépülni a település. A kommu-
nizmus idején azonban mesterséges 
duzzasztás következett, a betelepülők-
kel látványosan eltolódtak az etnikai 
arányok. Így Vajdahunyad bejáratához 
főleg turisztikai megfontolásból tűztek 
nemrégiben háromnyelvű táblát. Mert 
turistákból nincs hiány. A Hunyadiak 
lovagvárát Kelet-Európa legszebb mű-
emlékei között tartják számon. Nép-
szerűsítésében az ötszázaléknyi helyi 
magyarságnak is bőven van érdeme. 
Létszámarányukat messze meghalad-
va igyekeznek jelen lenni a város életé-
ben, kulturális rendezvényekkel, ma-
gyar rádióműsorral, közösségi központ 
működtetésével. A nyelvvesztés azon-
ban itt is folyamatos. A tagozatos isko-
lában összesen 43 gyermek tanul ma-
gyarul – összevont osztályokban.

Kastélyok a Maros partján

A Cserna pataka még Déva előtt ömlik a 
Marosba, s vígan csörgedez lefelé, míg 
meg nem torpantja egy újabb ipari lé-
tesítmény: a marosnémeti határában 
épült hőerőmű. A 20. század derekán ez 
is családok százainak betelepítését hoz-
ta: Moldvából, Olténiából, de a Székely-
földről és Szilágyságból is. A hőerőmű-
vel átellenben, a Maros partján római 
kori település (Micia) nyomai láthatók. 
Innen származnak a falu középko-
ri templomába beépített római kövek. 
A 19. században azonban nagyobb kin-
cset is rejtett a templomfal: gr. Kún Ko-
csárd szabadságszerető szívét helyezték 
itt örök nyugalomra. Mára nem csupán 
ez ereklye, de a gyülekezet is eltűnt a 
templomból. A Gyulay birtok azonban, 
melynek egykor a templomkert is ré-
sze volt, csonkán ugyan, de visszake-
rült régi gazdáinak leszármazottjához. 
Az Ausztráliából hazatelepedett Tholdy 
Horváth Péter nyolcévnyi pereskedés 
után, 2007-ben kapta vissza a klasszi-
cista stílusú, de igen megrongált kas-
télyt öthektárosra szűkített parkjával. 
Kapui nyitva állnak bármilyen közös-
ségi, kulturális rendezvény előtt, de te-
kintettel a folyamatos állami gáncsos-
kodásra, nem tudni, meddig sikerül 
fenntartani a többszázéves fákkal sze-
gélyezett birtokot, gróf Kuun Géza nyel-
vész, orientalista, utazó akadémikus 
hajdani otthonát. 

A közeli, visszaszolgáltatott kisbir-
tokokon sem jobbak a kilátások. Fenn-

Barcsay Ákos emlékműve. Állt 2011–2014-ig
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tartásuk nem leányálom. Mégis jobb a 
branyicskai és a zámi uradalmak hely-
zeténél. A Jósika-kastélyban öregotthon 
működik, a Nopcsa László hajdani zámi 
kastélyában elmegyógyintézet…

Különleges gyöngyszeme azonban a 
megyének a marosillyei Veres bástya. 
Mert itt született Bethlen Gábor fejede-
lem, és mert e ház ma is a miénk. Böjte 
Csaba atya 2003-ban vásárolta meg az 
épületet és teljes pompájában állíttatta 
helyre. A dévai Szent Ferenc Alapítvány, 
illetve más civil szervezetek nagy-
szerű rendezvényeinek biztosít teret. 
A szomszédságában gazdátlanul álló 
Bornemissza-kastély azonban lesújtó 
látvány, akárcsak a falu két, elnéptele-
nedett magyar temploma. 

Aranyláz után

A térség a Marostól északra bányavi-
dék. Az Erdélyi Érchegységben ókori 
kitermelések nyomai tátongnak. Az 
Aranynégyszög délnyugati csücskén 
a történelem során Zaránd és Hunyad 
vármegye osztózott. Nagyág, Felső-
csertés, Kisbánya (Boica) Ribice, Brád, 
Kőrösbánya neve a középkorban elhal-
ványul, de a 18. században megnyíló 
bányák tömegesen vonzották Európa 
Eldorádójába a német, szlovák, magyar 

mesterembereket. Ekkortájt a vidéket 
többnyire magyar kisnemesek birtokol-
ták. Földjeiken, illetve az egymás után 
nyíló nemesfémbányákban dolgozó 
jobbágyság 1784-ben kegyetlenül meg-
tizedelte a magyar lakosságot. A mara-
déknak az 1849-es román felkelők adta 
meg a kegyelemdöfést. „Én nem tudom, 
talán a mondák emléke okozta azt, de 
ilyen szomorú falut én sohasem lát-
tam; olyan elhagyatott minden” – jegy-
zi le brádi látogatása nyomán 1858-ban 
Jókai. A kiegyezés után újra fellendült 
az élet, magyar tannyelvű iskolák nyíl-
tak, templomok épültek újjá, Zaránd 
címmel hetilap jelent meg Brádon. A 20. 
század derekára azonban már a vidék 
összes magyar tannyelvű iskoláját be-
zárták. A sokszor újjáépített középkori 
kőrösbányai rendház ferences szerze-
tesek kényszerlakhelye lett... Az 1990-
es évektől a bányaipar is leépült. Aki 
tehette, elköltözött. Aki maradt, lassan 
beolvad. Ma az Érchegység Hunyad me-
gyei részének egyetlen magyar papja 
Buciuman Traian Gheorghe, zalatnai 
születésű fiatal brádi plébános, aki 
román neve ellenére tökéletesen be-
szél magyarul. Maroknyi magyar híve 
azonban szívesen fordítja a szót ro-
mánra. A plébános korából és hitéből 
adódó optimizmusa mellett sem tervez 
hosszú távra…

Kastélyok a Retyezát alatt

A Marostól délre legendás vidékről ka-
nyarog lefelé a Sztrigy. Bal partján 
csendesen lapul meg Bácsi, a középkor-
ban magyar kisnemesek által lakott 
falu. Nemrégiben még saját lelkészt 
tartott el a maroknyi gyülekezet. Kun 
Árpád lelkipásztor feleségével évekig 
anyanyelvápoló tábort szervezett a pa-
rókián. Aztán itt is lehalkult az élet... 
A 19. századi porcelángyáráról híres Ba-
tizon át vezet az út Pusztkalánba. Szép 
emlékű vasműve szintén romokban he-
ver. A hajdani mesteremberek családjai 
elvándoroltak. Templomfalak közé szo-
rult a magyar nyelv. Szabadon csak a 
városhoz csatolt Sztrigyszentgyörgyön 
kószálnak magyar szavak – az ide te-
lepített bukovinai székelyek körében. 
A hagyományok azonban kiveszőben. 
A csernakeresztúri rokonok táncos ven-
dégszereplései és egyházi ünnepek je-
lentik a hagyományhoz való kötődést. 

Szép időben innen már tisztán látni 
a Retyezát havas csúcsait. A Ruszka- és 
a Kudzsiri-havasokkal vetekedve öle-
lik közre a mesés hátszegi medencét. 
Törpedinók, Fatia Neagră és tündér-le-
gendák, titokzatos középkori várak, Ár-
pád-kori kőtemplomok földje ez. Nop-
csa, Kendeffy, Pogány, Mara, Szilvásy, 
Makra, Buda stb. családok birtoka. A 
Kendeffyek a 15. század közepétől bír-
ták e földet. Leszármazottaik hatalmas 
erdőségeket, legelőket szerezhettek 
vissza az elmúlt évtizedben a Retyezá-
ton. Őralajboldogfalvi barokk kastélyuk 
is visszaszolgáltatott. A birtok azonban 
nem éledt újjá. Minden bérbe adva... 

A Nopcsa-kastélyok végletekbe jutot-
tak. Szacsalon, hol az ifjú Nopcsa Ilo-
na törpedinócsontot talált – ezzel élet-
re szólóan eljegyeztetve Ferenc báty ját 
a paleontológiával – elárvulva áll az 
egykor csinos kastély. Alsófarkadinon 
(General Berthelot) viszont a Román 
Akadémia újította föl – pazarul – a Nop-
csa-birtokot, s tette azt az egyre aktí-
vabb Hátszegi Geopark kutatóközpont-
jává. Az egyetlen szépséghiba: Nopcsa 
neve sehol nem szerepel, sem kint, sem 
bent. A kastélyt kizárólag Berthelot tá-
bornok emléke uralja. A geopark kebe-
lezné be amúgy a naláczvádi Teleki-Fáy 
kastélyt is. Egyelőre azonban ez romok-
ban áll. A szomszédban élt Pogányék 
szívesen értékesítenék visszaszerzett 
poklisai birtokukat, rajta a barokk kas-
téllyal, de nehezen kerül rá vevő…

Van azért itt is feltámadás. Mara 
Ernő, hátszegvidéki kisnemesi család 
bátorsággal, hittel megáldott utóda 
másfél évtizede perelte vissza nagy-
pestényi és fehérvízi kúriájukat. Azóta A 18. századi nagyági templom kertjében minden esztendőben dévai cserkészek vernek tanyát



8 • www.muvelodes.net

gazdálkodik, munkát adva a földhöz-
ragadt helyi lakosságnak. Idős édes-
anyjával a szó szoros értelmében 
gondját viseli a falu népének. A térség 
egy csücskében visszaállt tehát a régi 
rend... Hátszegen már nincs erre esély. 
A báró Nopcsa Ferenc által újraépített 
római katolikus templomban teret hó-
dít a kétnyelvűség. Szomszédságában a 
reformátusok is szoktatják fülüket a ro-
mán igehirdetéshez. Lelkészük szerint 
folytatni kell az evangelizációt a ro-
mánság körében, a vidéken évszázados 

hagyománnyal rendelkező reformá-
tus kétnyelvűséget. Különben kivesz az 
egyház. A magyar nyelv példájára…

Kultúra a szénmedencében

Amikor 1870-ben, nyolc alagúton át-
vágva berobogott Petrozsényba az első 
vonat – magyar, cseh, szlovák, német, 
olasz, rutén, bosnyák bányászcsalá-
dok, a környező hegyekről apró lova-
kon érkező momârlanok fogadták a 

tűzparipát, mely szénnel megrakva in-
dult vissza megtölteni a császári kirá-
lyi vasművek kohóit. A látványos gaz-
dasági növekedést az első világháború 
torpantotta meg némileg, majd a véres 
bányászsztrájkok. A magyar iskolák, 
egyházközségek élete azonban szépen 
alakult. A Petrozsényban és Lupényban 
korábban felépített templomok mellé 
sorakoztak a húszas években a vulká-
ni, petrillai, lónyai, aninószai istenhá-
zak. Valamennyi településen magyar 
iskola működött. Az 1949-es államo-
sítás nyomán itt is felduzzadtak a te-
lepülések, az etnikai arányok kezdtek 
eltolódni a Kárpátokon kívülről érke-
zők javára. Paradox módon azonban 
a kommunizmus jótékony hatással 
volt a Zsil-völgyi kulturális életre. A 
sivárnak ítélt bányavidékre száműz-
ték ugyanis a „kellemetlenkedő” értel-
miségi és lelkész családokat, hajdani 
földbirtokosok sarjait. A száműzöttek 
(képzőművészek, orvosok, tanárok, lel-
készek) azonban csodálatos lelki erővel 
bontakoztatták ki a Zsil-völgyi kultúré-
letet. Színjátszó- és néptánccsoportok 
alakultak, művésztelep és fotóklub, 
s az időközben megnyílt bányászati 
egyetemnek köszönhetően – kommu-
nista viszonylatban – szinte nagyvá-
rosi kultúrélet zajlott a Zsil-völgye vá-
rosaiban. A hetvenes években azonban 
újabb nagyméretű betelepítések nyo-
mán látványosan megváltozott a la-
kosság társadalmi, etnikai összetétele. 
Ez a kultúréletben is megmutatkozott. 
Az 1989. decemberi fordulat, a bányász-
járások, a kilencvenes évek végén el-
kezdődött leépítések, mindez már csak 
hab volt a tortán. A magyarság megy-
gyérült. Sokan elköltöztek, beolvadtak. 
A tagozattá apadt magyar iskolákban 
folyamatosan csökken a létszám  E té-
ren újra Böjte Csaba atya nyújt segítő 
jobbot: 2005-ben, amikor Petrozsény-
ban összesen 12 gyermek tanult ma-
gyarul, a régi zárdaépületben megnyi-
totta a Jézus Szíve kollégiumot. Ma is 
132 gyermeket oktatnak a falai között 
– magyarul. A közösségek a látványos 
számbeli fogyás mellett is igyekeznek 
életben maradni. Történelmi megem-
lékezések, egyházi ünnepek, Zsil-völ-
gyi Magyar Napok, bálok, Magyar 
Kultúra Napi rendezvények, s néhány 
éve rendszeresen megtartott petrozsé-
nyi magyar estek teszik színesebbé a 
Zsil-völgyi magyar közösségek életét. 
Újabban a bánya-alapító Maderspach 
család emléke is éledőben van a vidé-
ken, s a lupényi magyarság szórvány-
központ létesítését fontolgatja. A vidék 
csodás természeti adottságait kiaknáz-
va talán újra fellendül az élet…

Korabeli hangulatot idéz a Dél-Erdélyért Kulturális Társaság. A szerző felvételei



a művelődés melléklete • 2016 • 9

Hunyad megye

Igazi bátorságpróba

etedik esztendeje, 2010 júniusa óta 
évente egy átfogó rendezvénysorozat 
mozgatja meg a Hunyad megyei ma-
gyarságot. Az eseményre közösségünk 
tagjai már számítanak, hiszen életük 
része lett. Bizony, nem kis bátorság kel-
lett a Hunyad Megyei Magyar Napok 
elindításához, olyan megyéről lévén 
szó, ahol a magyar ajkú lakosság ará-
nya alig három százalék körül mozog; 
de messzemenően megérte, hiszen több 
ezer magyar számára kiemelkedő kul-
turális élményt jelent az esemény.

A siker minden bizonnyal abban rej-
lik, hogy társadalmi összefogással, a 
politikum, az egyházak és a civil szer-
vezetek együttműködése révén valósul 
meg. A főszervező az RMDSZ, a Hunyad 
Megyei Magyar Ifjúsági Tanács (HUM-
MIT) és a Téglás Gábor Elméleti Líceum. 
A rendezvénysorozat fő célja kulturális, 
néprajzi értékeink, épített örökségünk, 
gasztronómiai hagyományaink őrzése, 
népszerűsítése, átörökítése. Megyénk 

egyetlen olyan rendezvénye ez, amely 
igazán a kétnyelvűség jegyében zajlik, 
kezdve a programfüzettől a tevékeny-
ségeken keresztül a médiajelenlétig. 
Szórványmegyéről lévén szó, sokszor 
nyolc–tíz érdeklődő kedvéért dolgoznak 
a szervezők, az önkéntesek, de ez sen-
kit sem keserít el, hiszen sokszor ez az 
alig tucatnyi résztvevő teszi ki egy kis 
település teljes magyar ajkú lakosságát, 
akik számára a hozzájuk elvitt program 
jelenti – az egyház mellett – az egyetlen 
kapcsolódási pontot magyarságukkal.

Megvalósult álom

A rendezvénysorozat kezdeményezője 
az RMDSZ Hunyad megyei szervezeté-
nek elnöke, Winkler Gyula európai par-
lamenti képviselő volt. Talán ő maga 
sem sejtette akkor, amikor a megva-
lósításhoz partnereket keresett, meny-
nyi elkötelezett, tenni akaró ember áll 
majd az ügy mellé. A nyolc–tíz ember-
ből álló szervezőbizottság mellett fiatal 
önkéntesek egész serege tevékenykedik, 
akik mindenből kiveszik a részüket, a 
sátorállítástól a plakátragasztáson ke-
resztül a takarításig. Ezek az önkénte-
sek nagyrészt a Téglás Gábor Elméleti 
Líceum tanulói, akik a jól végzett mun-
ka öröme mellett kitűnő leckét kapnak 
abból is, hogyan kell összetartani és ez-
által megtartani közösségünket.

A Hunyad Megyei Magyar Napok 
rendezvénysorozat évről évre tíz na-
pon keresztül visz pezsgést a magyar 
közösségek életébe. Az egyes telepü-
léseken megszervezett tevékenysége-
ket egy-egy nagyobb méretű nyitó- és 
záró rendezvény fogja keretbe, ame-
lyen neves együttesek fellépése mellett 
kézműves kirakodóvásárok, gasztro-
nómiai bemutatók, néptánc/népzenei 
előadások várják az érdeklődőket, akik 
között nagy arányban vannak nem 
magyar ajkúak is. A Napok során min-
den olyan helységben, ahol számotte-
vőbb magyar lakosság él, színházi és 
néptánc-előadások, gyermekfoglalko-
zások, kirándulások zajlanak, mindig 

Hunyad Megyei Magyar Napok

H

Csatlós Erzsébet Zsófia

Csernakeresztúriak Vajdahunyadon a Hunyad Megyei Magyar Napokon. Képek: www.hunyad.ro
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a helyi igény szerint. A rendezvény-
sorozat népszerűsége talán leginkább 
abban rejlik, hogy a szervezők a helyi 
igényekre támaszkodnak a műsor ösz-
szeválogatása során. Így minden kö-
zösség olyan eseményeken vehet részt, 
amelyek számára fontosak, értékesek, 
amelyekkel azonosulni tud.

Emellett minden évben egy kiemelt 
célcsoportra is fókuszálnak a szerve-
zők, ami az adott évben meghatároz-
za a tevékenységek fő jellegét (család, 
fiatalok, 25 évesek stb.). Az évek során 
szerzett tapasztalatok birtokában év-
ről-évre tartalmasabb, gazdagabb prog-
ramokkal kényeztetik a szervezők az 
érdeklődőket.

Volt már példa sok-sok embert meg-
mozgató közösségi majálisozásra, klasz-
szikus és könnyűzenei koncertekre, 
nép tánc-előadásokra, vallásos progra-
mokra, kabaré- és színházi előadások-
ra, kiállításokra, könyvbemutatókra, de 
vetélkedőkre és sportrendezvényekre is. 
Rotyogott Déva főterén 500 literes üst-
ben óriásgulyás, és rendeztek 12 órás ol-
vasómaratont helyi erők „bevetésével”. 
Egyedinek számító történelmi túra is 
volt a Zsil-völgyében: Maderspach Viktor 
menekülésének nyomdokain szervez-
tek kirándulást, amelyen lelkes lupényi 
magyarok mellett magyarországi érdek-
lődők is részt vettek. Író-olvasó találko-
zókon hallgathatták meg a szerzők előa-
dásában azokat az irodalmi alkotásokat, 
amelyekből később dedikált példányokat 
vásárolhattak meg. Markó Béla Csatol-
mány című könyvéhez az elsők között 
juthatott hozzá a Hunyad megyei iroda-
lomkedvelő közönség.

Vendégeskedett a rendezvénysorozat 
alkalmával Hunyad megyében a Re-
public együttes, a Bikini, az Edda, Nagy 
Feró, a Bojtorján együttes. Megható tör-
ténelmi pillanatnak számít Hobo József 
Attila előadása, amelyet nem akárhol, 
hanem a vajdahunyadi vár udvarában 
tartott, és ahonnan a lelkes közönséget 
még az eső sem tudta elkergetni. Fel-
lépett itt székelyföldi, magyarországi, 
partiumi és közép erdélyi néptánccso-
port, gyermekszínház és a sornak tá-
volról sincs vége.

Az első öt év alatt a Magyar Napok 
több mint 500 rendezvényt jelentett 22 
Hunyad megyei településen, 17 szerve-
zet, iskola, egyház együttműködésével 
az RMDSZ főszervezése alatt. A rendez-
vények olyan településekre is eljutot-
tak, ahol magyar ének, tánc, vers több 
évtizedig nem hallatszott.

Vannak a rendezvénysorozatnak 
visszatérő fellépői is, például a Cser-
nakeresztúri Hagyományőrző Együt-
tes, akik a megye magyar közössé-

gének minden alkalommal tudnak 
mutatni valami újat.

Kis közösség, nagy érdeklődés

Hunyad megye magyar lakossága alig 
haladja meg a 15 ezret, és mivel ez az 
egész megyét átfogó egyetlen rendez-
vénysorozat, felelőtlenség lenne csak 
egy szűk réteget megcélozni. Ezért a 
szervezők igyekeznek olyan rendez-
vényeket megvalósítani, amelyek 
mindenki érdeklődésére számot tart-
hatnak. Évente 50–60 program közül 
mindenki kiválaszthatja azokat, ame-
lyek az érdeklődési körének leginkább 
megfelelnek. Fontos cél az egyensúly 
fenntartása a szakmai és a szórakoz-
tató rendezvények között, még ha az 
eddigi tapasztalatok szerint ez utób-
bira mégis nagyobb az érdeklődés. 
A szakmai jellegű rendezvények leg-
nagyobb része Hunyad megye adott-
ságait, helyzetét, értékeit célozza meg. 
Tény, hogy ezeken a román közönség 

kisebb létszámban vesz részt, ők in-
kább a szabadtéri rendezvényeken 
vannak jelen, pedig minden esetben, 
amikor igény van rá, a szakmai ren-
dezvényeken is biztosított a kétnyel-
vűség.

Kiemelt szerepet kapnak az ifjúsági 
és gyermekprogramok, a kicsik kéz-
műves foglalkozásokon vehetnek részt, 
játszóházban próbálhatják ki képessé-
geiket, de számos színházi előadás is 
érkezik ilyenkor a megyébe. Nagy si-
kert aratnak az olyan produkciók, ame-
lyek színt hoznak a gyermekek életébe, 
ilyen volt például a Budapesti Utcaszín-
ház, amelynek színészei gólyalábon 
jártak a csillogó szemmel figyelő gyer-
mekek között 

Évente 6–7000 résztvevő látogat el 
a Hunyad Megyei Magyar Napokra. Az 
eltelt hat évben ez a szám állandósult, 
apróbb eltérésekkel, aminek főleg idő-
járási (szabadtéri rendezvények esetén), 
illetve más eseményekkel (városnapok, 
lakodalom, temetés) való esetleges egy-
beesések voltak az okai.

Kun Árpád lelkipásztor templomfotó-kiállításon a Téglás Gábor Elméleti Líceumban
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Értékmentés és 
értékteremtés
A rendezvénysorozat alkalmat ad arra 
is, hogy a Hunyad megyei magyarság 
megismerje és elismerje azokat, akik 
fáradtságot nem ismerve, szórványstá-
tuszukkal dacolva a közösségért mun-
kálkodnak. A megyében tevékenykedő 
politikai és civil szerveződéseket össze-
fogó Magyar Állandó Konferencia (MÁK) 
megalapította a Barcsay Ákos-díjat, ame-
lyet Hunyad Megyei Magyar Napok alkal-
mával ünnepélyes keretek közt adnak át 
az arra érdemeseknek. A MÁK határozata 
értelmében évente három, a közösségépí-
tő munkában kiemelkedő teljesítményt 
elérő személy kap Barcsay Ákos-díjat, 
egyet a történelmi egyházak és felekeze-
tek képviselőjének, egyet-egyet a pedagó-
gus társadalom és a civil szféra képvise-
lőjének ítél oda egy öttagú kuratórium. 

Az anyagi háttér

Évente 60–70 ezer lejes költségvetésből 
gazdálkodnak a szervezők. A valóság 
talaján maradva sokszor az elképzelé-
seket az anyagi lehetőségekhez kell iga-
zítani. Szerencsére a stáb több tagja is 
járatos a pályázati források felkutatásá-
ban/megszerzésében, sajnos, az utóbbi 

években a szponzori pénzek szinte tel-
jesen elmaradtak, s ennek oka főleg a 
jogi szabályozások módosulásában, va-
lamint a gazdasági válságban keresen-
dő. Vannak viszont állandó támogatók 
is, ilyen a Communitas Alapítvány, a 
Bethlen Gábor Alap, az Etnikumközi Hi-
vatal, a Megyei Ifjúsági Tanács, néhány 
település önkormányzata és a Székely–
Szórvány Partnerség révén a Kovászna 
Megyei Tanács.

A rendezvénysorozat költségeit szin-
te teljes mértékben pályázati pénzekből 
fedezik a szervezők, így a tevékenysé-
gek ingyenesek. 

 

Figyelő szemek

Fennállásának hat esztendeje alatt a 
rendezvénysorozat a megye határain túl 
élők figyelmét is magára vonta. Főleg az 
erdélyi magyar médiában, a világhálón 
és a helyi román újságokban, televízió-
ban mutattuk be a rendezvényeket, de a 
magyarországi médiában is megjelentek 
rólunk híradások, főleg a Duna Televízió 
révén. A szervezők nem titkolt szándéka 
a Hunyad Megyei Magyar Napok népsze-
rűsítése, hiszen a rendezvénysorozat si-
kere újabb bizonyítéka annak, hogy egy 
kis közösség is lehet számottevő, tenni 
akarása és élet igenlése révén.

A visszajelzések túlnyomórészt po-
zitívak mind a magyar, mind a román 
közönség részéről. Az idők folyamán 
olyan rangot vívott ki magának a Hu-
nyad Megyei Magyar Napok, hogy mo-
dellként szolgált más régióknak is. A ja-
vítás, fejlesztés lehetőségét a szervezők 
mindig szem előtt tartják, lehetőségeik, 
erejük mértékében meg is valósítják.

És a folytatás…

Egy ilyen méretű tevékenység szerve-
zése az előző évi programzáró előadás 
másnapján kezdődik. Az idei, VII. Hu-
nyad Megyei Magyar Napok előkészí-
tési munkálatai rég túljutottak a ter-
vezés szakaszán. A szervező bizottság 
most az anyagi erőforrások biztosí-
tásán fáradozik, a fellépő művészek-
kel tárgyal, a helyszíneken szükséges 
infrastruktúrát szervezi. Következik a 
program véglegesítése, a műsorfüze-
tek, a szórólapok szerkesztése, nyom-
tatása és természetesen a médiajelen-
lét. Szóval mindaz, amit már tavaly, 
tavalyelőtt és minden évben megtett, 
hogy annak a több ezer Hunyad megyei 
vagy/és máshonnan érkező érdeklődő-
nek, akik idén is részt szeretnének ven-
ni a VII. HMMN-en, a már megszokott 
minőséget nyújtsa.

Déva látképe a várból. Püsök Botond felvétele
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Bolgár ferencesek kolostort 
és iskolát alapítottak 
Déván 1712-ben

dévai ferences kolostort és templomot 
bolgár ferencesek alapították, akik a tö-
rökök üldözése elől a 18. század elején 
Dévára menekültek, és ebben a város-
részben telepedtek le. A kolostort 1712-
ben kezdték el építeni, a templom épí-
tésére két évvel később, 1714-ben kaptak 
engedélyt. Egy évtizeddel később, 1723-
24-ben a korai templomot kibővítették, 
majd 1762-66 között a mai formájában 
újjáépítettek, mert a talajvíz miatt a 
régi épület összeomlással fenyegetett. 

Írásos feljegyzések szerint 1733-ban 
alapították az első iskolát a ferences ko-
lostorban. Már az első évben a 36 elemi 
iskolás mellett olyan fiatalokat is ké-
peztek, neveltek, akik papi, szerzetesi 
hivatásra készültek.

Az 1919-20-as tanévben a szerzetesek 
által vezetett dévai iskolahálózatnak 
752 növendéke volt, 197 a városi római 
katolikus elemi iskolában, 156 a telepi 
katolikus elemi iskolában, 366 a főreál 
iskolában és 36 a kereskedelmi szakis-
kolában. Az intézmények felszerelése 
és teljes vagyona a ferencrendi szerze-
tesek tulajdonát képezte.

1923-ban az állami hatalom betil-
totta a főreál iskolát és a kereskedelmi 
szakiskolát. 1948-ban erőszakkal álla-
mosították az összes többi iskolát is, sőt 
az épületek egy részét lerombolták.

Fél évszázados csend 
után, 1993-ban...
1993. szeptember 15-én fél évszázados 
csend után újból gyermekek zsivaja 
töltötte be a dévai ferences kolostort. 
Szórványkollégium indult 35 olyan 
gyermekkel, akiknek szülei nem él-
nek, anyagi helyzetük miatt nem tud-
nak gondoskodni gyermekeikről, illet-
ve nincs lehetőségük anyanyelvükön 
tanulni. A gyermekek közül 21 alsóba 
(1–4. osztályba) járt, a többi líceumba a 
helyi román iskola magyar tagozatán.  
Így született meg a Szent Ferenc Alapít-
vány Déván. Erről így vall Csaba testvér: 
„Dél-Erdélyben a kommunista rendszer 
óriási anyagi áldozatokkal kiépített egy 
már akkor elavult ipart. A Zsil-völgyé-
ből jött a szén, a Nyugati-Érchegységből 
az érc, Vajdahunyadon, Pusztakalán-
ban beindult a kohászat. A működteté-
séhez az ország minden részéről hoz-
tak olcsót, jórészt szakképzetlen fiatal 
munkaerőt. Több százezer embert moz-
gattak meg, ezek egyszerű, kis szol-
gálati lakást kaptak és közülük sokan 
szép, sokgyermekes családot alapítot-
tak. A diktátor szükségszerű bukása 
magával hozta a megalomániás tervek 
bukását is. Egyik napról a másikra ez 
a gyökér nélküli tömeg munkanélküli 

A dévai gyermekotthon  
története

A

Nagyfalusi Éva (szerk.)

Te meg vagy keresztelve? Ha szeretnél megkeresztelkedni, akkor most az Irgalmasság Évében szere-
tettel várlak, szívesen megfogom a kezedet és elkísérlek, hogy élő hittel tudd, merd kérni Teremtőd-
től a szentségi találkozót a keresztség szentségében! Csaba testvér
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lett, sok család összeroppant a nehézsé-
gek, a gondok alatt, és ami nagyon szo-
morú, az ártatlan gyermekek az utcára 
kerültek. 

Közben a ferences közösség ötven éves 
kényszerű hallgatás után újraindult, és 
Isten akaratának éreztük, hogy erőnk-
höz mérten felvállaljuk népünk, térsé-
günk gondjait, problémáit. 1992-ben ke-
rültem Désről Dévára, és 1993 tavaszán 
létrehoztuk a Szent Ferenc Alapítványt, 
mely megfelelő keretet nyújtott és nyújt 
ahhoz, hogy összefogjuk a sok-sok bel-
földi és külföldi jóakaratú személy segí-
tőkészségét, tenni akarását térségünk 
gondjai, bajai megoldására.

Az első felmérések után, 1993 nya-
rán, egy szórványtábort szerveztünk. 
A tábor végén megfogalmazódott ben-
nünk, szervezőkben a vágy, hogy egy 
egész éves tábort kellene szervezni 
ezeknek a gyermekeknek. Elkezdtük 
hát rendbehozni a kolostort, és elmen-
tünk a kolostor melletti állami román 
iskolába beíratni a gyermekeket.

1993-ban egy esti mise előtt egy ked-
ves néni egy kislánnyal jött hozzám, és 
azt mondta, hogy ezt a gyermeket az 
állomásban találta. Gratuláltam neki 
a szerencséjéhez és mondtam, hogyha 
ő találta, az övé és vigye haza. A néni 
a gyermeket szerette volna a plébáni-
án hagyni – látva a szórvány-kollégi-
umunkat –, de én ezt a papírok nélküli 
talált gyermeket nem mertem befogad-
ni. A néninek mondtam, hogy imádko-
zom majd én is, és a Szentlélek Úristen 
megmutatja, hogy mi történjen ezzel 
a gyermekkel. A szentmise evangéliu-
mát én olvastam fel, döbbenten láttam 

Jézus szavait: »Aki egyet a legkisebbek 
közül is befogad, engem fogad be!« Úgy 
éreztem abban a szentmisében, hogy 
nem beszélni kell szeretetről, befo-
gadásról, hanem cselekedni kell. Úgy 
döntöttem, ha mise végén újból meg-
kérnek, hogy fogadjam be a gyermeket, 
be fogom fogadni, annak ellenére, hogy 
senkit nem ismertünk a rokonai közül, 
nem tudtuk ki az apja, anyja, nem volt 
a gyermeknek lakhelye, papírja sem-
mi. Kacagva, mosolyogva a szentmi-
se végén újból bejött a kislány a sek-
restyébe, megöleltem az álarcos Jézus 
Krisztust, és befogadtuk a plébániára. 
A szakácsnő, Vera mondta, hogy büdös 
a gyerek. Én biztattam, hogy akkor ne 
szagolgassuk, hanem fürdessük meg! 
Turkáltam neki néhány ruhát, és aza-
latt szépen megfürdették, megfésülték. 
Én magam csodálkoztam, hogy egy óra 
alatt ez a kolduskislány szép tiszta ru-
hában mennyire megváltozott, meg-
szépült. Ő volt az első gyermek, akit 
egyenesen az utcáról fogadtunk be.”

1995 őszén létrejött Románia 
első magyar magániskolája 
Az első tanévben 35 gyermek volt, az 
1994–95-ös tanévet már 72 hat és tizen-
hét év közötti gyermekkel zárták. 1995-
ben új oktatási törvény született Ro-
mániában, amely lehetővé tette, hogy 
magániskolát nyisson az alapítvány. 
Így az 1995–96-os tanévben elemi ma-
gániskola indult 68 gyermek számára, 
közülük 54 a kollégiumban lakott, a töb-
biek a városból jöttek. Az elemistákon 

kívül még 16, 5–8. osztályos és 18, 9–12. 
osztályos diák talált otthonra az alapít-
ványnál. Így a nagycsalád összlétszá-
ma 102 gyermek volt. 

A magániskola sokáig a kolostor épü-
letében működött, majd 2002-től az 5–8. 
osztály a „vasúton túlra” költözött egy 
új iskolaépületbe (2007-ben megépült a 
Téglás Gábor Elméleti Líceum, mint a 
megye magyar iskolaközpontja, ekkor 
megszűnt az alapítvány magániskolája, 
és a diákok, a tanárok testületileg átke-
rültek a Téglásba, de az 1–4. osztály tan-
terme még 2012 őszéig a kolostor épületé-
ben működött). A magániskola vezetését 
Szombati (Lengyel) Izabella vállalta.

Az első család beköltözött 
a blokklakásba 1996-ban
1996-ban az alapítvány ismeretlen hol-
land támogató segítségével megvásá-
rolta az első két lakást a kolostor mel-
letti blokkházban, mert addigra már a 
kolostor megtelt gyermekekkel, illetve 
beindult a magániskola is a kolostor-
ban. „A családok, a plébánosok, amikor 
látták, hogy mi Isten nevében gyerme-
keket fogadunk be, nagyon hamar el-
kezdtek hozni innen is, onnan is ara-
nyos, kedves gyermekeket. Így nagyon 
hamar kinőttük a dévai kolostort. Ak-
kor történt, hogy egy kedves holland úr 
átutazás közben meglátogatott. Ebéd 
után, amikor kikísértem, egy anyuka 
három gyermekkel állt a kolostor előtt. 
Arra kért, hogy fogadjam be a gyerme-
keit. Mondtam, hogy sajnos, már nincs 
hely, minden szoba, minden ágy tele 
van. Ez a számomra ismeretlen ember A Veres-bástya Marosillyén. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szülőháza

Meg vagyok győződve, hiszem és vallom, 
hogy Isten jó világot teremtett!
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azt kérdezte, hogy miért nem vásáro-
lok újabb házakat? Mosolyogva mond-
tam, hogy mert nincsen pénzem. Meg-
kérdezte, mennyibe kerül egy lakrész? 
Olyan 10–15 ezer márka, mondtam. A 
férfi szó nélkül elment, és két hét múl-
va küldött nekem harmincezer márkát, 
ami akkoriban nagyon nagy pénz volt, 
és amiből tudtam vásárolni két tömb-
ház-lakást, egyet a fiúknak, egyet a lá-
nyoknak. Így elkezdtünk növekedni.”

Az első nevelő Márkó Piros volt, aki 
összeköltözött a gyermekekkel egy la-
kásba. Ezzel kialakult a mai szociális 
család struktúrája: egy nevelő – mint 
nevelőszülő – lakik együtt nyolc–tíz 
gyermekkel (kezdetben Pirosnál még 
fiúk is, lányok is laktak, később külön 
családok lettek fiúknak, lányoknak. 
Azóta a gyermekek az alapítványnál 
ilyen szociális családokban élnek egy-
egy nevelő/nevelőnő napi gondoskodá-
sa mellett). Csaba atya idővel a többi la-
kást is megvásárolta Déván a lakóktól, 
2008–2009-re mind a húsz lakás az ala-
pítványhoz került.

A kolostort hivatalosan csak 1999-ben 
kapta vissza a rend, és lett az alapítvány 
tulajdona. 1999-ig Csaba testvér közvet-
lenül irányította a dévai nevelőket, ettől 
az évtől kezdve Kolozsi Noémi vezetőne-
velőként átvállalt tőle feladatokat. 2001-
től Kolozsvári Tibor lett a dévai ház ve-
zetője, 2005-től Karda Robert, és 2010-től 
Palkó Cecília vezeti a házat.

1999-ben Csaba testvér megnyitotta 
az első Déván kívüli gyermekotthonát 

Dévától 20 km-re, Szászvárosban, 
majd 2003-ban Szovátán. Innen kezd-
ve sorra nyíltak meg a gyermekottho-
nok a magyarok által lakott területe-
ken. „Aztán 1999-ben a Ferences rend 
nekünk adta a szászvárosi kiürült 
kolostort is, majd 2003-ban a Magyar 
Püspökkari Konferencia gyűjtést szer-
vezett az erdélyi árva gyermekeknek. 
A magyarországi diákokat biztatták, 
hogy osszák meg a kenyerüket az éhe-
zőkkel. Nagyon jól sikerült ez a gyűj-
tés, 14 millió forint gyűlt össze, és eb-
ből vásároltuk megy Szovátán a Szent 

József Gyermekvédelmi Központ tel-
két, ahol ma 130 gyermek kacag, di-
cséri az Istent. Így indult el a Szent 
Ferenc Alapítvány gyermekvédelmi 
hálózatának a kiépítése.”

Jelenleg 160 (három és 20 éves kor 
közötti) gyermek él az otthonban, 20 
szociális családban. Déva ezzel a leg-
komplexebb gyermekotthona az ala-
pítványnak: nevelkednek itt óvodások, 
alsós, felsős diákok, gimnazisták. Az 
itt végzett fiatalok – ha kérik – még egy 
évig lakhatnak a „nagyfiúk házában” a 
sarkon, csekély térítés ellenében. 

Bemutatjuk a Hunyad megyei bentlakó otthonainkat

Magyarok Nagyasszonya Gyermekvé-
delmi Központ, Déva 
Tizenhat éve kerültem az alapítvány-
hoz, mint könyvelő. Ezelőtt három év-
vel elvállaltam a dévai ház vezetését is. 
Erre a két munkakörre való tekintettel 
a vendégek – akiknek az otthonunkat 
mutatom be – meg szokták kérdezni: 
„Miből tartjátok fent ezt az egészet, hogy 
lehet előteremteni a mindennapit?” 
Erre a következő történetet mesélem el: 
a munkatársakkal minden héten gyű-
lést tartunk, ahol megbeszéljük gond-
jainkat, bajainkat. Tavaly nyáron, egy 
ilyen gyűlésen, mondták a nevelők, 
hogy elfogyott a mosópor. Az agyamon 
végigfutott, hogy a raktárban sincs, 
a kassza is üres, a gyerekek nem jár-
hatnak mocskosan, mit is válaszol-
jak? Hogy ne tűnjön nagyon drámai-
nak a helyzet, mondom a nevelőknek, 
menjenek a templomba, imádkozza-
nak Szent Antalhoz, beszéljék meg vele, 

hátha küld! Gondoltam, valahogy csak 
megoldódik a helyzet pár nap alatt.  
Délután jött egy nevelőnő, hogy van neki 
egy játék autója, amin azt írja „PERSIL”, 
ő azt odaviszi Szent Antal szobrához a 
templom előterébe. Mondom, jó, de lehet, 
nem fogja tudni, mi az a PERSIL, és vala-
mi egyéb port fog küldeni. A nevelő végül 
odavitte, imádkozott, kérte Szent Antal 
közbenjárását, hogy kapjunk mosóport. 
Rá két napra megáll egy kamion a ház 
előtt, hozott néhány zsák lisztet. Nagyon 
örültünk, de én viccesen megjegyeztem, 
hogy Szent Antal csak nem tudta mi a 
PERSIL. A nevelőnő nem hagyta magát, 
visszament Szent Antalhoz. Jött vissza 
elkeseredve, hogy eltűnt az autócska. 
Következő héten megint megállt egy ka-
mion a ház előtt, és mi volt benne? A vár-
va várt mosópor! Egy egész kamionnal!  
Gyorsan megköszöntük Szent Antalnak, 
és megállapítottuk, hogy a szentek sze-
retnek viccelni.

Minden adományozónak köszönjük 
imájukat, jóságukat, szeretetüket és 
adományaikat.

Isten szeretete nélkül nem létezne a 
Szent Ferenc Alapítvány, nem léteznénk 
mi. (Palkó Cecília, házvezető, gazda-
sági vezető)

Szent Erzsébet Gyermekvédelmi Köz-
pont, Szászváros
A szászvárosi Szent Erzsébet Gyerme-
kotthon 1999 januárjától működik. Ez 
a Szent Ferenc Alapítvány első fiókja, 
amely Déva után megnyitotta kapuit. 
Otthonunkban 40, három és tíz év közöt-
ti gyermek lakik, szociális családokban. 
Egy nevelő nyolc gyermekkel él együtt 
egy lakrészben. Ők úgy élnek, mint egy 
család: együtt ébrednek, együtt étkez-
nek, együtt tanulnak, játszanak stb.  
Az otthon mellett egy napközit is mű-
ködtetünk 30 szászvárosi gyermek ré-

„Aki egyet a legkisebbek közül is befogad, engem fogad be!” Képek: Szent Ferenc Alapítvány
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Az aratnivaló sok…

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. 
Kérjétek az aratás urát, küldjön mun-
kásokat aratásába. (Máté 9,35)

Sokan kérdezik, hogy mit várok el 
a munkatársaimtól, hogyan látom a 
Szent Ferenc Alapítvány jövőjét? E né-
hány gondolat talán megsejteti, hogy 
mit szeretnék, milyen irányba szeret-
ném a nagy családunkat vezetni!

Alapítványunk a kezdet kezdetétől 
az élet szolgálatában áll. Célunk nem 
csupán a bajban lévő gyermekek vé-
delme, hanem a családjaink, a nem-
zetünk védelme is, maga a föld, a földi 
lét szolgálata, melyet Istenünk drága, 
szép ajándékának tartunk. Ezt a mun-
kát mi nem itt vagy ott szeretnénk vé-
gezni, hanem mindenütt a Föld szí-
nén! Azt tapasztaljuk, hogy nagyon 
sokszor mi magunk, de a környeze-
tünk, világunk is darabokra hullva, 
kaotikusan sodródik. Meg vagyok győ-
ződve, hiszem és vallom, hogy Isten jó 
világot teremtett, e hatalmas kirakós 
puzzle minden egyes darabja megvan, 
és ezek a csonkok, darabok egymásba 
találva értelmet lelhetnek. A mi fela-
datunk alázatos, bölcs odafigyeléssel 
mindennek megtalálni a helyét, hogy 
így egymást kiegészítve, együtt egy új 
világ hordozói lehessünk. Sejtjeink, 
szerveink együtt, jósággal egymásra 
hangolva, az értelem, a fény hordo-
zói, belőlük, általuk otthonra lel a sze-
mélyiségünk, az énünk, s így sokkal 
többek leszünk mind a részek összege. 
Ugyanúgy hiszem, hogy e nagyvilág-
ban egymásra találva együtt okosab-
bak, többek, boldogabbak lehetünk, 
eredményesebben oldhatjuk meg 
gondjainkat. Egy szétesett katedrális 
kövei darabokra hullva törmelék, de 
szépen, rendezetten egymásba építve 
Istennek és az embernek otthona!

Ha van egy síró gyermek, ki azért 
sír, mert nincs, ki ölbe vegye, akkor 
valahol csak van egy felnőtt, kinek a 
lét fáj, mert nincs, kit szeretettel karjai 
közé zárjon. Egészen biztos, hogy van 
valahol egy üres ház, épület, amely 
arra vár, hogy poros csendjét gyer-
mekek zsivaja verje fel. Igen, vannak 
gyermekek, fiatalok, kik égő kíváncsi-
ságtól űzve felemelnek minden fedőt 
és kihúznak minden fiókot, mert ke-
resnek, jobbra, szebbre, többre éhesek. 
Vannak bölcs tanárok, nevelők, kik 
létük értelmét a válaszok adásában 
lelik, kik boldogan tanítanak, oktat-
nak, nevelnek, kik arra várnak, hogy 
nagylelkűen adhassanak, csodálatos, 
új vizekre vezethessék az ébredő, ke-
reső fiatalt. Aztán vannak emberek, 
kik társra vágynak feladataik végzé-
sénél, jó, becsületes, munkáskezek-
re, és vannak tipegő, topogó, helyüket 
kereső fiatalok, kik munkát, kenyeret 
keresnek, álmot, melyet ők tovább ál-
modhatnának. Jól feltarisznyált vi-
lágunkban hiszem, hogy e hatalmas 
puzzle-nek, a boldog aranykornak, Is-
ten Országának minden darabja meg-
van, csak türelmesen a darabokat fel 
kell ismerni, össze kell rakni!

Az évek alatt azt is megértettem, 
hogy nem egy központi magból épül 
fel az új világ, hanem a puzzle-rakók, 
bár figyelnek egymásra, mégis sok-
szor egymástól függetlenül, mindenki 
ott, ahol van, bátran kell, hogy lelki-
ismeretére hallgatva építse, szépítse 
világunkat. Ezért itt, a Szent Ferenc 
Alapítványnál nem én akarok fontos-
kodni, és nem is én akarom osztani 
az észt és a pénzt, folyamatosan elle-
nőrizni, büntetni az alkalmazottakat, 
hanem ferences alázattal a kollégái-
mat szeretném felszabadítani a sze-
retetre, a jóságra, hogy ők szépen, ön-
állóan építsék Isten országát. Egyetlen 

dolgot tudunk tenni, ugyanazt mind 
Jézus Krisztus, bízni a mennyei Atya 
teremtette emberben és a szeretet vi-
lágformáló erejében. Hinni abban, 
hogy sokkal nagyobb kaland, öröm a 
cselekvő szeretet útján alkotni, terem-
teni, szolgálni társainkat vagy az el-
esett kicsinyeket, mind bármi egyéb. 
Hinni azt, hogy ha az ember megta-
pasztalja az alkotó, cselekvő jóság 
adta örömöt, akkor soha nem fogja azt 
elcserélni más önző, bűnös örömökre. 
Én nem egy nagy központi intézetet 
szeretnék sok engedelmes nevelővel, 
bólogató bábokkal, hanem azt szeret-
ném, hogy Istengyermeki méltósá-
gukban kiteljesedve, mindenki a ben-
ne lévő értékeket szabadon, két kézzel 
szórva ossza testvéreinek. Azt szeret-
ném, hogy az ember felszabadulva a 
félelem, a kishitűség láncaitól, Isten-
ben bízó lélekkel, kreatívan a környe-
zetében lévő értékekből válaszokat 
keressen és adjon korunk kérdései-
re. Azért imádkozom, hogy kollégáim 
önállóan, a segítséget kérő, a bajban 
lévő gyerekek, családok számára utat 
tudjanak mutatni, a környezetükben 
élő emberekkel összefogva, világunk 
ráncait el tudják simítani!! Hiszem, 
hogy az ember képes Isten munkatár-
sa lenni! Hiszem, hogy az embernek 
jó, és meg is éri Istennek társa lenni e 
világ tovább teremtésében. Maximili-
an Kolbe szerint az a szent, aki szent-
té teszi környezetét. Mi más lehetne 
a célom mind az, hogy akik társaim 
lettek, azokat felszabadítsam a kishi-
tű félelem láncaiból és segítsem, hogy 
testvéreik javára ott, ahol élnek, szen-
tek legyenek, és így világunk kérdése-
ire ők maguk, szorgalmas munkájuk 
legyenek a megnyugtató, boldogító vá-
lasz!

Sok szeretettel,
Csaba testvér

szére. Ez azért jött létre, mert sajnos, 
nincs elég hely, hogy több gyereket 
befogadjunk. A napköziben hét köz-
ben, reggeltől estig vannak a gyerme-
kek. Reggelivel kezdik, utána óvodá-
ba/iskolába mennek, délután a nevelő 
mellett tanulnak, játszanak, s vacsora 
után hazamennek a szüleikhez aludni. 
Mivel házunk eléggé régóta működik, 
az elmúlt évek során szükség volt a mo-
dernizálására, amely nagylelkű ado-
mányozóinknak köszönhetően nagy 
részben sikerült is. A hozzánk látogatók 
nem csak a sok maszatos gyermek ne-
vetése mellett kapcsolódhatnak ki, ha-
nem az otthonunkat körülvevő kertben 

is. Ott a patak csobogása és a madarak 
éneke messze távol visznek a város za-
jától, ezért „csend szigetnek” is szoktuk 
nevezni otthonunkat. A 98. évében járó 
Antal atya, jó útitárs lehet a szavak, 
történetek világában. (Menyhárt Ernő, 
házvezető)

Jézus Szíve Gyermekvédelmi Központ 
és Napközi, Petrozsény
Az ezredforduló elejére a Zsil-völgyé-
ben teljesen leépült a magyar okta-
tás. 2003-ban egy tanító bácsi fog-
lalkozott hét–nyolc gyermekkel egy 
összevont 1–4. osztályos közösségben. 

Petrozsényben a Ferences nővérek is-
kolája üresen, elhagyottan állt. Ezt az 
épületet kezdtük rendbe szedni, első-
re csak egy szintjét újítottuk fel, majd 
emeletről emeletre az egész épületet. 
Nem csak kijavítottuk, hanem be is 
laktuk. A házat Jézus Szentséges Szívé-
ről neveztük el, arról a szívről, amelyet 
a katona lándzsája átdöfött, de amely 
mégis feltámadt és szeretett. Jelenleg 
négycsoportos óvoda, 1–8. osztályos is-
kola és tíz szociális családból álló gyer-
mekvédelmi központ működik itt, 100 
bentlakó és 50 napközis gyermekkel 
– megmentve így a magyar oktatást. 
(Ács Éva, házvezető)
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a valaki a Téglás Gábor nevet hallja, két 
dolog jut az eszébe: a 19. századvégi ra-
gyogó elme, a tanár, régész és barlan-
gász tudós, a Magyar Akadémia tagja, 
vagy a Déván felépített, alig tízéves is-
kola, amelynek rövid idő alatt sikerült 
veretes nevet kiharcolnia magának a 
Hunyad megyei és az erdélyi oktatás 
térképén 

Kevesen tudják viszont azt a tényt, 
hogy itt, a szórványban egy iskolá-
nak fokozottabban kell ellátnia egyéb, 
mondhatnám járulékos feladatait, 
mint ott, ahol tömbben él a magyarság. 
Itt nem, vagy alig számíthat a magyar-
ság a polgármester, a városi vagy me-
gyei tanács segítségére a kulturális ese-
mények, évfordulók, megemlékezések, 
könyvbemutatók, kiállítások, bálok, 
ifjúsági összejövetelek szervezésében. 
Nekik ugyanis nem céljuk felkarolni a 
megmaradás, az önazonosság, a ma-
gyar öntudat erősítését szolgáló tevé-
kenységeket. Nem áll rendelkezésünkre 

a városi művelődési központ, nincsenek 
olyan alkalmazottai az önkormányzat-
nak, akik fő tevékenységi területe az 
ilyen események szervezése. Pedig a 
Hunyad megyében élő, alig több mint 
15 000 lelket számláló magyarságnak 
a tömbben élő sorstársaiéhoz hason-
ló, vagy talán még erősebb igénye van 
azokra a szervezett keretek között lebo-
nyolított eseményekre, ahol a saját kul-
túráját megismerheti, gyakorolhatja. 
Természetesen az egyházak, az RMDSZ, 
a civil szervezetek, egyesületek igye-
keznek a saját tevékenységi területü-
kön belül lefedni ezt az igényt, sőt, an-
nál jóval többet is tenni. Nélkülük már 
rég nem beszélhetnénk szórványról, 
csak esetleg néhány elszigetelt, konok 
magyarról, akik nem engedik veszni a 
veszett fejsze nyelét…

A dévai Kökörcsin sétány 57A. szám 
alatti impozáns ingatlanban nem csak 
egy élni akaró, határokon innen és túl 
ismert iskola „bújik meg”. A Communi-
tas Alapítvány, a magyar és a román 
kormány finanszírozásából felhúzott 
épület a székhelye ugyanis a Hunyad 
Megyei Magyar Oktatási, Nevelési és 
Kultúrközpontnak is. Az oktatási és ne-
velési feladatokat iskolaként, a kultu-
rális igényeket pedig a megye egyetlen 
ilyen jellegű intézményeként látják el.

Egy itteni tanár munkája nem merül 
ki a nebulók pátyolgatásában, munka-
ideje végeztével nem pihen babérjain 
esetleg a holnapi, jövő heti óráit ter-
vezgetve. Helyette belevág a második, 
önként vállalt műszakba: szervez, pá-
lyázik, mozgósít, vagy akár rendez, ta-
karít, cipekedik, hogy az adott évben 
megrendezendő 60–70 kulturális, kö-
zösségi esemény a legmagasabb mi-
nőségi követelményeknek megfelelően 
szolgálja ugyanazt a célt: menedéket 
adni a kultúra megtartó ereje által. 
Tartottunk itt helyi, megyei és orszá-
gos képkiállítást, könyvbemutatókat, 
sőt még koncerteket is. Találkoztunk 

Kulturális központ  
Dél-Erdélyben

H

Kocsis Attila-Levente

Negyedikes diákok a dévai magyar iskolaközpont előtt. Csatlós Erzsébet Zsófia felvétele
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neves erdélyi és magyarországi szemé-
lyiségekkel, néptánccsoportok léptek 
fel, de bábszínházak, színielőadások is 
sűrűn megfordulnak nálunk. A sepsi-
szentgyörgyi Osonó négy alkalommal 
is tartott előadást, táncoltak itt par-
tiumi, háromszéki és magyarorszá-
gi néptánccsoportok, helyet adtunk az 
Anyanyelvápolók Országos Egyesülete 
évi versenyének, megszerveztük 2008 
tavaszán a Mikes Kelemen Országos 
Tantárgyversenyt az 5–6. osztályos di-
ákok számára, 2014-ben az Apáczai Cse-
re János Nemzetközi Magyar Nyelv és 
Irodalom tantárgyversenyt, de 2009-
ben itt zajlott le a Német Olimpiász or-
szágos szakasza is. Itt szervezzük meg 
immár 11 éve a Hauer Erich regionális 
fizikaversenyt, valamint az Adventi Ko-
szorú vallási témájú nemzetközi szava-
lóversenyt, de ugyanitt rendezzük meg 
2010 óta a Carnaval–Farsang–Fasching 
kisiskolásoknak szóló országos verseny 
is, melyre az egész országból érkeznek 
pályamunkák – tavaly több mint 1000 
rajz, valamint jelmez érkezett Buka-
resttől Szatmárig és Temesvártól Jász-
vásárig.

Nem töltené be maradéktalanul sze-
repét a központ, ha nemzeti ünnepe-
inkre ne emlékeznénk meg. Különös 
érzés látni, ahogy idős emberek sze-
me könny be lábad, amikor tanulóink 
előadják a munkatársak által összeál-
lított műsort. Az is emlékezetes marad, 
amikor 2006-ban, a március 15-i előa-
dás után egy tizedikes tanuló csendesen 
megjegyezte: „most már értem, hogy 
miért volt szükség erre az iskolára…” 
Addig ugyanis délutánonként a Magyar 

Házban tartották az előadásokat, nagy 
lelkesedéssel, de csekély számú részt-
vevővel, mostoha körülmények között. 
A város négy iskolájában is van magyar 
tagozat, azonban ezeknek az órarendjét 
nehezen tudták összeegyeztetni, még 
bonyolultabb volt összehangolni a mű-
sort, a kiértesítést és a toborzást.

Büszkék vagyunk a Hunyad megyé-
ből indult nagyszerű kezdeményezésre 
is, melynek iskolánkban nagy vissz-
hangja van. Az Országgyűlés a határon 
túli magyarság iránt viselt, az Alaptör-
vényben rögzített felelősségnek meg-
felelve november 15-ét, Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem születésének napját 

a Magyar Szórvány Napjává nyilvání-
totta. Idén már úgy ünnepeltük, hogy 
a fő műsorszámokat iskolánk kórusa 
és tánccsoportja adta elő. Tíz éve mű-
ködő iskolánkban már jó néhány nem-
zedék nőtt fel, akiket igyekeztünk úgy 
nevelni, hogy számukra fontos legyen a 
magyarságuk, merjenek és akarjanak 
felelősséget vállalni magukért és szór-
ványban élő közösségünkért.

Intézményünk gazdag termőtalaján 
szárba szökkennek azok az országos 
méretű kulturális programok is, me-
lyek a Hunyad megyei magyar közös-
séget életerővel, jövőbe vetett remény-
séggel töltik meg. Az elmúlt öt év egyik 
legjelentősebb ilyen programja az Örök-
ségünk őre – Fogadj örökbe egy műem-
léket címmel meghirdetett értékmentő 
tevékenység, melyet az RMDSZ Kultu-
rális Főosztálya indított el. Ez a csapat-
építő, a fiatalok kreativitását, szervező-
készségét, fantáziáját óriási mértékben 
megmozgató, rendkívül hasznos tevé-
kenység – melynek célja az épített örök-
ségünk megismerése, megóvása, széles 
körben ismertté tétele – olyannyira si-
keresnek bizonyult iskolánkban, hogy 
Erdély-szerte – a mi diákjaink által ki-
taposott utakon járva – más iskolák is 
megvalósították azt. Olyan épületekről, 
műemlékekről szerezhetett tudomást 
a nagyvilág, melyek mellett mi is nap 
mint nap elsétáltunk anélkül, hogy tu-
domásunk lett volna annak értékéről, 
magyar vonatkozásáról, valamint a 
történelmünkben betöltött fontos sze-
repéről.

A marosillyei Veres Bástya, Bethlen 
Gábor szülőhelye vagy a „magos” Déva 
vára széles körben ismert, de ki ismerte 

Örökségőrzők előadása a Téglás Gábor Elméleti Líceumban. Gáspár-Barra Réka felvétele

Szalagavató a Téglás Gábor Elméleti Líceumban. Gáspár-Barra Réka felvétele
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a vár tövében, egy gyönyörű park kel-
lős közepén meghúzódó Magna Curiát, 
vagy a piski arborétumban található 
Fáy (Ocskay) kastélyt, ahol Kazinczy 
oly sok boldog napot töltött az akkori 
kastélytulajdonos Gyulay család ven-
dégeként. A Parva Curia pedig még a 
dévaiaknak is teljesen ismeretlen volt. 
A szászvárosi református templom, a 
dévai és szászvárosi ferences kolosto-
rok vagy a dévai református templom, a 
vármegyeháza olyan épületek, amely-
nek helyi vonatkozásán túl az egész ré-
gió, talán egész Erdély múlt és jelenko-
ri történelmére kihatással vannak. És 
ezeknek a lelkes, elszánt és hű őrei az 
iskolánk fiataljai. A sikeres promová-
lásnak köszönhetően immár Kanadá-
tól Ausztráliáig, Rio de Janeirótól Athé-
nig mindenhol akadnak olyanok, akik 
Facebookon, újságban vagy épp a tele-
vízióban követik nyomon az épületek 
történetét, illetve a diákok tevékeny-
ségeit. Könyvjelzőket, ismertetőket, 
naptárakat nyomtattak örökbefogadott 
műemlékükről, bemutató előadásokat 
tartottak szerte Erdélyben, illetve Ma-
gyarországon, és még hosszan lehetne 

sorolni mindazon eszközöket, amelye-
ket „bevetettek” annak érdekében, hogy 
kiérdemeljék a fődíjként felajánlott 
brüsszeli kirándulást, az Európai Par-
lament meglátogatását. Külön értéke 
a programnak, hogy ezekben a szülők, 
hozzátartozók is segítettek a csapatok-
nak, így egy kicsit ők is örökbe fogadták 
évszázados értékeinket.

Nagy figyelmet fordítunk azokra a 
településekre, ahol már csak néhány 
magyar él. Iskolánk diákszínjátszói, 
tánccsoportja, irodalomkedvelői szerte 
az egész megyében felkeresték ezeket a 
közösségeket. Különböző előadások és 
fellépések után lehetőségünk volt szó-
ba elegyedni a helyiekkel. Így nem egy-
szer olyan tudnivalókkal, emlékekkel 
gazdagodtunk, melyek már feledésre 
voltak ítélve. A Határtalanul pályázati 
kiírások révén nagyon sokan megfor-
dultak megyénkben, és mi is eljutot-
tunk néhány magyarországi telepü-
lésre, hogy ápoljuk az önazonosság és 
a nemzeti hovatartozás érzését. Több 
mint ötvenen vettek részt az Erasmus+ 
projektben, a fiatalok pedig nem csak 
új ismeretekre tehettek szert, hanem 

az esélyüket is növelhették, hogy minél 
jobban beilleszkedjenek a munkaerőpi-
acra 

Minden olyan tevékenységet támo-
gatunk, amely segít a közösségünk 
megmaradásában, illetve megerősö-
désében. Nagyon nagy segítségünkre 
van a Kovászna Megyei Tanács, amely 
a Székely–Szórvány Partnerség keretén 
belül magyar szót és magyar kultúrát 
juttat el hozzánk.

A Háromszék–Hunyad megye együtt-
működési megállapodás aláírására 
2010. február 15-én a Hunyad Megyei 
Magyar Oktatási, Nevelési és Kultúr-
központban került sor, így hivatalo-
san is életbe lépett az Összetartozunk 
együttműködési program. A megállapo-
dás aláírásakor a felek elkötelezettsége 
azt tükrözte, hogy olyan közösségépíté-
si projekt született, amelyet nemcsak 
a folyamatos együttműködés, hanem 
a jövőbe tekintés, az értékteremtés is 
jellemezni fog. Osztály-, családi- vagy 
egyházi kirándulásokat szerveztünk, 
részt vettünk a Szent György-napokon, 
fogadtuk a partnermegye küldöttségét 
a Hunyad Megyei Magyar Napokon. Ez 
utóbbi, az egész megyét átfogó rendez-
vénysorozat 2010 óta viszi rendületlenül 
a magyar szót a legkisebb szórványtele-
pülésre is. Szervezésében, lebonyolítá-
sában oroszlánrészt vállalnak iskolánk 
tanárai, diákjai, akik élvezhetővé teszik 
a rendezvényeket közösségeink számá-
ra. Számos kulturális eseménynek ad 
otthont a Téglás Gábor Elméleti Líceum, 
amely kitárja kapuit minden magyar 
ember előtt, aki szellemi táplálékra vá-
gyik, és minden olyan érdeklődő előtt, 
aki meg szeretné ismerni értékeinket.

Iskolánk épületében működik az 
Ovid Densușianu Megyei Könyvtár ma-
gyar részlege is, melynek az olvasóter-
me ad otthont a Könyvtári estéknek a 
téli hónapokban. A nagysikerű rendez-
vénysorozat az RMDSZ Hunyad megyei 
Nőszervezete jóvoltából indult el, az 
érdeklődők pedig minden alkalommal 
zsúfolásig megtöltik az olvasótermet.

Örömmel tölt el, hogy munkánk 
nem maradt észrevétlen. A Téglás Gá-
bor Elméleti Líceumot az elmúlt tíz 
évben végzett kitartó munkánk ered-
ményeképpen Külhoni Magyarságért 
Díjjal tüntették ki, melyet iskolánk kül-
döttsége, 2015. augusztus 19-én, nemze-
ti ünnepünk alkalmával az Országház 
Delegációs termében vehetett át Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes úrtól. Az 
öröm mellett az elismerés kötelez is. 
Jól tudjuk, hogy egy pillanatra sem té-
veszthetjük szem elől az évről-évre erő-
södő intézmény célját: megtartó sziget-
té válni a nagy szórványóceánon.Örökségőrzők előadása a Téglás Gábor Elméleti Líceumban. Gáspár-Barra Réka felvétele
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Egy kis visszatekintő

kilencvenes évek vége felé gyakran 
még az unitárius hívek is csodálkoz-
va kérdezték: „Déván nincs unitárius 
templom?” Rövid, de annál fájdalma-
sabb hallgatás után válaszunk mindig 
ugyanaz volt: „Nincs!” „De lesz!” – tettük 
hozzá. Nem lennék igazságos, ha nem 
mondanám el, hogy gyakran mi sem 
hittük szavainkat. 

Pedig Déva az unitáriusok számára 
igen fontos hely. 1579 novemberében 
Déva várában mártírhalált halt vallás-
alapító első püspökünk, Dávid Ferenc 
(sz. 1520 körül), aki saját vallásos meg-
győződése miatt volt bebörtönözve. Az 
ő nevéhez fűződik az egyetlen magyar 
ajkú, Erdély földjén született, egyis-
tenhívő vallás megalapítása, ugyan-
akkor az 1568-as tordai országgyűlés 
vallásszabadságról szóló határozata. Ez 
a törvény a világon először mondta ki 
a vallás és a lelkiismeret szabadságát, 
amelynek értelmében mindenki azt a 
vallást gyakorolhatja, amely felfogásá-
val megegyezik, „mert a hit Isten aján-
déka”. Ennek a törvénynek a kimon-
dásától számítjuk az unitárius egyház 
fennállását. Mennyire érdekes, hogy 

bár az unitarizmus majdnem teljes Er-
dély földjén elterjedt, épp Déván nem 
vert gyökeret.

Tudnunk kell, hogy a dévai temp-
lom álma közel száz éve ott él az uni-
tárius hívek lelkében. Elég csak arra 
gondolnunk, hogy az 1900-as évek ele-
jén az akkori egyházvezetés úgy dön-
tött, hogy tiszteletadásuk jeléül temp-
lomot építenek Déván, hadd legyen a 
világon élő unitáriusok zarándokhe-
lye, legyen az emlékezésnek, a tisz-
telgésnek, az imádkozásnak hajléka. 
A híres Pákei Lajos a tervrajzokat el is 
készítette: egy nagy „katedrális hoz” 
hasonlítható templomot álmodott a 
dévai vár tövébe. Sajnos, az első vi-
lágháború kegyetlen szele az unitári-
usok álmát szertefoszlatta. Az akkori 
tervrajzot nézve jogosan tehetjük fel 
a kérdést: „Mi lett volna, ha…”, azon-
ban a történelem már számtalanszor 
igazolta, hogy az ilyen kérdések nem 
segítenek.

Az álom tehát látszólag szertefosz-
lott, de nem halt ki. Olyan idők követ-
keztek, amikor nem adatott meg a le-
hetőség további fejlődéshez, hanem 
meglévő javaink őrzésére kellett össz-
pontosítani. 

A dévai unitárius álom

A

Koppándi Benczédi Zoltán

Pákei Lajos tervrajza – a dévai vároldalba megálmodott unitárius templom
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Az 1989. decemberi fordulat új kihí-
vások elé állította egyházunkat. A dévai 
leányegyházközségnek is megadatott a 
lehetőség, hogy megújult erővel, az ön-
építésen fáradozzon. Templom nincs, 
imaház nincs, gyülekezeti terem nincs; 
a református egyházközség jóvoltából 
havonta egyszer istentiszteletet tart-
hat templomukban.  Az évek sok álmot 
szültek, az emberek tudták, hogy kell 
egy templom, vagy kell egy imaház, 
gyülekezeti terem! Olyan lelkészek te-
vékenykedtek, akik hittek az álom-
ban. Az egyházközség tagjai személyes 
ambí cióból, de mindenképpen a köz ér-
dekéért dolgozva az álmot dédelgették 
munkájuk által. 

A 2003-as esztendő határkő volt a 
dévai gyülekezet életében. Közös erő-
feszítés árán a templomépítő elkép-
zeléseknek megfelelő ingatlant vá-
sároltunk Déva központjában; olyan 
létesítményt, amely magába tudja 
foglalni a templomot, a zarándokköz-
pontot és a lelkészi lakást. A közel év-
százados vágy valóra vált! De akkor 
tudtuk, hogy ez még mindig csak egy 
ház, amelyet az emberi lelkek emel-
tek szakrális hellyé. Lassan dolgoz-
ni kezdtünk. Először is felkértünk 
egy fiatal unitárius tervezőt, Péterffy 
Miklóst, hogy igényünknek és a hely 
szellemiségének megfelelően fektesse 
papírra álmunkat. 

Az egykori lakóházat kellett ima-
házzá átalakítani. Ma már a kemény 
kőrisfából készült templomi bútor 
a maga természetes vonalaival, a 
parkett tízezer darabjának árnya-
lat-váltakozása, a különböző évekből 
és vidékekről származó varrottasok 
kompozíciójának együttese azt a va-
lóságot tükrözi, hogy Déva az unitári-
usok zarándokhelye, különböző vidé-
kek és szokások ötvöződése, és ebben 
az imaházban magára talál minden 
ember  

Ez a hely méltó emléket állít Dávid 
Ferenc egyházalapító püspökünknek, 
szórványközpontként szolgál az itt élő 
unitárius és más felekezetű hívek szá-
mára, valamint zarándokközpont az 
idelátogatók számára.

2012-ben újabb fontos lépést tet-
tünk: létrejött az önálló Délnyugat-Er-
délyi Unitárius Szórványegyházköz-
ség, amely magába foglalja a dévai, a 
vajdahunyadi, a temesvári és az ara-
di híveket. Az egyházközség központja 
Déva, annak Dávid Ferenc Zarándok- 
és Szórványközpontja. Önálló szór-
ványlelkészt kapott, akinek feladata, 
hogy a szórványban élő híveket össze-
fogja és a dévai álmot egy újabb szint-
re emelje. 

A Hunyad megyei 
magyar szórvány 
és gyülekezeti életünk

Vannak Erdélynek olyan területei, ame-
lyeket hagyományosan szórványnak 
nevezünk. Ilyen hagyományos szór-
ványterület Hunyad megye. A dél-erdé-
lyi városokba és központokba viszony-
lag későn (a 19. század második felétől) 
nyílt lehetőség a magyarok tömeges be-
telepítésére, amely nem szervezetten, 
hanem a munkaerőpiac kínálata függ-
vényében spontán módon és folyama-
tosan történt. Nemcsak a betelepedés 
kora, hanem vallási hovatartozása is 
igen vegyes (reformátusok Szilágy me-
gyéből, unitáriusok Hargita, Maros, Fe-
hér megyéből, katolikusok ugyancsak 
Hargita megyéből). Ez természetesen a 
közösséggé válást és a szórványközös-
ség összefogását is megnehezítette/-íti. 
Idővel, a nagy ipari városok (Déva, Vaj-
dahunyad, Pusztakalán stb.) fejlődésé-
vel elkezdődött a szakemberek átván-
dorlása, illetve más vidékekről érkeztek 
magyar ajkú emberek (pl. Torockóról, 
Torockószentgyörgyről).

Hunyad megye régóta Erdély egyik 
fekete báránya gazdasági szempont-
ból. Magas a munkanélküliség, kevés a 
beruházás, szociális szempontból igen 
nagy gondok adódnak. A megye tovább-
ra is roskadozik a kommunizmus ha-
gyatéka alatt  Az agyonméretezett ne-
hézipar ugyanis mélyrepülésbe esett a 
rendszerváltás után.

Ilyen történelmi hagyatékkal és 
ilyen szociális helyzetben élik minden-
napjaikat a Hunyad megyeiek. De róluk 
el kell mondanunk, hogy olyan magyar 
ajkú emberek, felekezettől függetlenül, 
akik mindvégig helytálltak, és bátran 
vállalták a végvári katonák fontos sze-
repét. Magukkal hozták a másságot, 
egy fejlettebb életforma magvait, az 
igényességet, a mindannyiunk által 
kedvelt székely szokásokat, a csodála-
tos hitet. A magyar nemzet részeként 
a bennük, a bennünk levő világosságot 
itt akarják, akarjuk felszínre hozni és 
azt a mindennapokban megélni. Nap 
mint nap arra törekszünk, hogy szebbé 
tegyük egymás életét és környezetün-
ket. Fény lenni a sötétségben! Meglátni 
a világosságot! Erről szólnak az elmúlt 
esztendők!

Kulturális események 
az egyházközségen belül
Mivel aránylag új egyházközségről be-
szélünk, a gyülekezetté kovácsolódás 

folyamata napjainkban is tart. Elsőd-
leges célunk az volt, hogy összeszedjük 
sorainkat, megvizsgáljuk hányan ma-
radtunk, mert az elmúlt évtizedekben 
a templom, illetve állandó lelkészi je-
lenlét hiánya miatt sok hívünket el-
vesztettük. Az élet időnként nemcsak 
a mennyiségről, hanem a minőségről 
is szól. Ezt az elvet követve számunk-
ra most nem az a fontos, hogy minél 
többen legyünk, hanem hogy akik 
egyházközségünkhöz tartoznak, azok 
tartsanak össze, alkossanak mara-
dandót, érezzék a közösség kovácsoló 
erejét.

Azt is láttuk, hogy a sajátos vallásos 
tevékenységek mellett időnként annak 
részeként, kiegészítőjeként nekünk be 
kell épülnünk a Hunyad megyei ma-
gyar közösség életébe. Eleve, mint egyé-
nek, annak szerves részei vagyunk, de 
a magyar közösség tudatába is el kel-
lett ültetni a gondolatot, hogy Déván 
és környékén bőven élnek unitáriusok. 
Ezeknek az embereknek pedig történel-
mi küldetésük van, hiszen nekik adatik 
meg az a felelősségteljes feladat, hogy 
őrizzék és ápolják Dávid Ferenc szelle-
mi hagyatékát, ugyanakkor jelenlétük-
kel valósággal világítsák meg „magos 
Déva várát”. 

Eseményeink, találkozásaink, ösz-
szejöveteleink mindig nyitottak. Ma-
napság a vallás és az egyház – főként 
ilyen sajátos szórványhelyzetben – az 
összetartást, a magyar közösség egy-
ségét kell, hogy szolgálják. Igyekszünk 
olyan kulturális eseményeket szer-
vezni, amelyek a helyi igényeknek 
felelnek meg és a szórványközpont 
adottságaihoz illeszkednek. Büszkén 
mondhatjuk el, hogy az évek folya-
mán házigazdái voltunk olyan ese-
ményeknek, amelyek maradandó él-
ményként élnek bennünk. A teljesség 
igénye nélkül felsorolnám: vendégünk 
volt és templomunkban előadást tar-
tott Földes László (Hobo), budapesti 
és sepsiszentgyörgyi kórusok léptek 
fel, könyvbemutatók, történelmi és 
szociális jellegű előadások, egészség-
ügyi és időskori-prevenciós bemuta-
tók, nemzedékek közötti konfliktusról 
szóló elmélkedések, gyermekfoglalko-
zások, farsangi teadélutánok, adventi 
találkozások, kézműves foglalkozá-
sok, bográcsos közös étkezések, vallá-
sos jellegű programok, beszélgetések, 
valamint a témához illő előadások 
voltak. Mindezt helyi, illetve vendég-
szakemberek bevonásával sikerült 
megvalósítani. Az események többsé-
gének a gyülekezeti teremünk adott 
otthont, amely immár igazi kultúrtér-
ré nőtte ki magát. 
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Dávid Ferenc zarándoklat

A Magyar Unitárius Egyház, a magyar 
unitárius ifjúság és más felekezetű, 
szabadelvű vallásos fiatalok szerveze-
teként működő Országos Dávid Ferenc 
Ifjúsági Egylet (ODFIE), valamint dévai 
egyházközségünk 1998 óta évente szer-
vezi meg a Dávid Ferenc-zarándokla-
tot egyházalapító vértanú püspökünk 
emlékére. Dávid Ferenc két fő érdeme: 
alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy az 
Erdélyi Országgyűlés 1568-ban, Tordán 
tartott ülésén – a világon addig sehol 
nem ismert mértékben – foglalta tör-
vénybe a lelkiismereti és vallásszabad-
ságot, ugyanakkor nevéhez fűződik az 
egyetlen magyar gyökerű történelmi 
egyház megalapítása. Az emlékzarán-
doklat helyszíne a dévai vár, amelynek 
falai között az 1579 novemberében be-
következett haláláig Dávid Ferenc élet-
fogytiglani börtönbüntetését szenvedte. 
Déva várában található egy cella, amely 
helyet ad vallásalapítónk emléktáblá-
jának. Az első emléktáblát a Magyar 
Unitárius Egyház 1910-ben helyezte el, 
jelenleg egy háromnyelvű (magyar–an-
gol–román) márványtábla emlékeztet 
püspökünk mártírhalálára.

Az eddigi zarándoklatokon évente át-
lagosan több mint félezer személy se-
reglett össze a dévai várba. A hagyomá-
nyosan november első teljes hetének 
szombatján tartott rendezvény túlnőt-
te az unitárius és az erdélyi kereteket, 
így Dávid Ferenc történelmi jelentősége 
a zarándokok bővülő köre által is kife-
jezésre jut. Minden esztendőben zarán-
dokok érkeznek Erdély földje minden 
szegletéből, de Magyarországról, Nyu-
gat-Európából és az Egyesült Államok-
ból is. 

A zarándoklat menetrendje egy jól 
meghatározható sémát követ: a meg-
hirdetett szombat déli órájában a 
zarándokok autóbuszokkal, kiskocsik-
kal a vár alatti térre érkeznek, majd a 
várba vezető gyalogfeljáró lépcsőjénél 
gyülekeznek. Itt a mindenkori püspök 
egy rövid áldást kér a zarándokok éle-
tére, majd egyházi és ifjúsági zászlónk 
mögé felsorakozva áhítattal, rendezett 
sorban elindulunk a vár felé. A várba 
vezető út bő háromnegyedórás gyalog-
lást igényel. Az unitárius ünnepi isten-
tisztelet teljes menetrendjét követve a 
zarándokok évről-évre más és más lel-
kész/lelkészek beszédét hallgatják meg, 
élő zenekar biztosítja az egyházi, illetve 
ifjúsági énekek kíséretét. Ezt követően 
köszöntőbeszédek hangzanak el (püs-
pök, helyi önkormányzat képviselője, 
amerikai testvérfelekezetek küldött-
je, helyi lelkész), várjáték következik, 

amelyet a Protestáns Teológiai Inté-
zet Unitárius Karának hallgatói és az 
ODFIE tagjai mutatnak be. Gyertya- és 
fáklyagyújtással, valamint a virágok és 
koszorúk az emlékcellánál való elhelye-
zésével zárul a vári találkozó. Ezután a 
felnőtt zarándokok levonulnak a várból 
a dévai unitárius gyülekezet imaházá-
ba, az ifjak pedig a vár alatti sportkollé-
giumba. Ezeken a helyszíneken párhu-
zamosan zajlanak a zarándoklat záró 
programrészei (teázás, rövid előadások, 
a zarándoklathoz kapcsolódó rajzpályá-
zatok díjkiosztó ünnepségei, kiállítá-
sok, közös beszélgetések stb.)

A zarándoklat által nyújtott lelki él-
mény mellett fontos annak közösség-
formáló ereje is. A mai unitárius és 
más felekezetű fiatalok számára fon-
tos olyan (vallás)történelmi határkövek 
és helyszínek közvetlen megismerése, 
amelyek által napjaink gyökértelene-
dési folyamatában sikerül egy-egy biz-
tos támpontot megőrizni. A szellemi 
feltöltődés, a közös emlékezés, maga a 
zarándoklat hívja évről-évre az érdek-
lődőket, de egypár éve a világ bármely 
pontjáról is elérhető, hiszen a magyar 
televízió (MTVA) segítségével bárki ré-
szese lehetett az emlékező közösség-
nek 

A vár arculata évről-évre változik, 
nagy átalakulás nyomait láthatjuk a 
felvezető ösvényen, változnak az ar-
cok is, úgy, ahogyan változnak az idők 
is. Érezzük, hogy ott, „magos Déva vá-
rán” nekünk egy mély lélegzetet kell 
vennünk, otthonainkba visszük annak 
a helynek lelkeket erősítő hatását, az 

emlékezés, a zarándoklás és a közös 
együttlét méltósága és öröme kell, hogy 
erőt adjon mindennapjainkhoz. Mind-
azt, amit a zarándoklat alkalmával 
megélünk és átélünk, egyedi és megis-
mételhetetlen, új és újabb pozitív érzé-
sekkel gazdagítja a hétköznapok által 
megtépázott, elfásult lelkünket.

Látjuk, tapasztaljuk azt, hogy az év-
ről évre egyre népszerűbb zarándoklat, 
a szórványra és benne gyülekezetünkre 
is pozitívan hat.

Remélem, a fenti sorok közül is ki-
olvasható azon szándékunk és igyeke-
zetünk, hogy a Hunyad megyei magyar 
közösségünket jobban összekapcsoljuk. 
Évek óta ebben a közösségben élünk, 
ebben a közösségben tevékenykedünk, 
megtapasztaltuk, hogy a találkozások 
serkentik az egyént, az egyén által a 
közösség családjait. Fontosnak tart-
juk, hogy egymástól tanuljunk, közös 
rendezvényeken jól érezzük magunk. 
Bár programjainkat elsősorban a Hu-
nyad megyei unitárius hívek kezdemé-
nyezik, mégis sikerült elérnünk, hogy 
tevékenységeink híre eljut a magyar 
közösség minden tagjához. Más feleke-
zetekhez tartozó magyar ajkú emberek 
bőven képviseltetik maguk, közösen 
igyekszünk megszervezni és kivitelezni 
azokat 

Az álom megvalósult, az álom él! 
A templom méltón viseli egyházala-
pítónk nevét. Déva már nemcsak Dá-
vid Ferenc szellemiségét őrzi, hanem 
az otthonra lelt kis gyülekezet önépítő 
munkája örök tanúbizonyságaként is 
szolgál!

Pillanatkép a 2012. évi zarándoklatról. Márkó László felvétele
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Lupényi ifjú citerások előadása

z ezeréves határ tövében fekvő Lupény 
magyarsága a Zsil-völgye többi telepü-
léséhez hasonlóan Erdély különböző 
tájairól – főleg Székelyföldről és Szi-
lágy ságból – verődött össze, melynek 
következménye nem csak az élveze-
tes sokszínűség, hanem az erős össze-
tartás is. A szórványmagyarságban az 
életünk nemcsak a templommal és az 
iskolával fonódik össze, hanem törté-
nelmi ünnepeinkkel és közösségi ren-
dezvényeinkkel, sőt még a sporttal és 
a mulatozással is. Kulturális életünk 
gazdag, közösségi rendezvényeink szer-
teágazók: szinte minden hónapra jut 
valami érdekes.

Legutóbb karácsony előtt, az álta-
lános iskola magyar tagozatán került 
sor betlehemes előadássorozatra, me-
lyen óvódások és iskolások léptek fel, 
a szülőkből, nagyszülőkből és más 
hozzátartozókból álló közönség pedig 
örömmel tapsolta meg a kicsik előa-
dását, illetve a lelkes pedagógusok fel-

készítő munkáját. Ez alkalommal újra 
hallhattuk a citerásokat is, akik már 
felléptek az októberi szüreti bálon. 
A citerazenekar alig egy féléve ala-
kult meg a Paksról rendszeresen hoz-
zánk látogató barátaink, Gutai István 
és neje, Júlia segítségével. Hat citerát 
ajándékoztak a lupényi közösségnek, 
s egy-két nap alatt meg is rendeztek 
egy citeratanfolyamot az érdeklődő is-
kolásoknak. Azóta a gyermekek rend-
szeresen gyakorolnak Orosz Erzsébet 
óvónő irányítása alatt, a lendület pe-
dig fokozódik: új tagok is csatlakoztak 
a citerazenekarhoz.

A lupényi gyerekek immár két év-
tizede rendszeresen Pakson táboroz-
nak annak a Gutai házaspárnak a 
jóvoltából, amely nyáron teltházas ci-
tera-előadást tartott a magyar házban. 
A közönség számos dallamot felismert, 
majd lelkesen bekapcsolódott a népda-
lok éneklésébe 

Minden év februárjában Lupényban 
is sor kerül a hagyományos farsangi 
rendezvényekre – farsangi bál, farsan-
gi szokások felidézése, farsangi fán-
kok kikészítése együtt az iskolásokkal 
stb. –, melyen a helyi magyarság szép 
számban vesz részt. Nem csak mulato-
zásról és kellemes időtöltésről van szó: 
a magyar kultúra is szerepet kap, az 
ünnepi előadások során a diákok köz-
ismert magyar verseket és dalokat ad-
nak elő.

Március 8. környékén a hagyomá-
nyos nőnapi rendezvény mellett a bap-
tista egyház által szervezett Női Csen-
des-napra sor kerül, amelyre az utóbbi 
években oly sokan eljöttek, hogy nem 
egyszer megtelt az imaház. Nagy ér-
deklődéssel és értékeléssel fogadják a 
nők ezt a rendezvényt, amelyen a szeb-
bik nem hivatásáról, illetve többrétű 
szerepéről hangzanak el érdekes előa-
dások.

Március 15. felemelő ünnep a 
Zsil-völgyében is. A szórványmagyar-

Magyar kulturális élet  
Lupényban

A

Benedekfi Dávid
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ság is rendszeresen megemlékezik a 
nemzet dicső történelmi pillanataira, 
összefogva, felekezettől függetlenül. 
A márciusi ünnepségre évente más-
más templomban – római katolikus, 
református, unitárius, baptista – ke-
rül sor, ilyenkor pedig kimondottan jól 
esik tapasztalni, hogy milyen sokan 
vagyunk mi, magyarok. Az ünnepna-
pon történelmi előadások és szavala-
tok hangzanak el, majd emlékműve-
ink megkoszorúzásával zárjuk a napot. 
Szintén nemzeti ünnepünk alkalmával 
kerül sor a lupényi magyarság Nagy-
könyvének átadására, melybe szór-
ványközösségünk kiemelkedő esemé-
nyeit, illetve megvalósításait jegyzik 
bele, s amelyet egy évig az ünnepség-
nek otthont adó felekezet őriz.

Áprilisban megszervezzük a férfiak 
napját, melyen felemelően gyönyörű, 
ugyanakkor humoros verseket hallha-
tunk a nőkről és az anyósokról. Idén 
áprilisban Franciaországból érkező csa-
pat fényképkiállítását nyitjuk meg a 
Zsil-völgye szénbányászatról.

Májusban az anyáknapi ünnepséget 
általában a református egyház szerve-
zi, többnyire a többi magyar felekezet-
tel közösen. A gyermekek a versek és 
műsorszámok révén mondanak köszö-
netet és hálát az édesanyáknak.

Lupény nem maradhat ki a Hunyad 
Megyei Magyar Napok rendezvénysoro-

zatából sem, hiszen ez nemcsak a helyi 
szórvány, hanem a hunyadi magyar-
ság egyik fénypontja is. A 2009-ben in-
dított Szórvány–Székelyföld testvérkap-
csolat révén háromszéki vendégeink is 
évente ellátogatnak hozzánk. Roppant 
gazdag kulturális ajánlatból választ-
hatnak ilyenkor a lupényi magyarok: 
festmény és képkiállítás, tánc, köny-
nyűzene, hagyományos magyar nóták, 

komolyzene, illetve könyvbemutató. 
Rendszeresen fellép a Csernakeresztúri 
Hagyományőrző Néptánccsoport, de 
megfordulnak nálunk különféle erdélyi 
és székelyföldi néptánc-együttesek, va-
lamint magyarországi zenészek és ze-
nekarok is – például legutóbb a Roman-
tikus Erőszak zenélt nálunk.

Bár a Zsil-völgye nem a néphagyo-
mányairól híres, a magyar napok al-

Helyi magyarok, fradisták és felvidéki vendégek a nemzeti összetartást szolgáló Sztrázsa-focikupán

Májusfaállítás Csernakeresztúron. Kép: Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület
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kalmával közösségünk népviseletbe 
öltözik, majd így ünnepel, s vonul az 
utcára. Ez nemcsak a Zsil-völgyi ma-
gyarok, hanem a románok körében is 
nagy sikert aratott, akik nem győzték 
csodálni azt, hogy mennyire ragasz-
kodunk hagyományaink ápolásához. 
Történelmi témájú hegyi túrázást is 
tartunk, amely során a Zsil-völgyi 
Maderspach Viktor életébe nyerünk be-
tekintést. A kirándulás az iszkronyi tu-
lipánfától indult, melyet a – Jules Ver-
ne-vel is levelező – Maderspach-család 
egyik női tagja hozatott el Párizsból 
1880-ban, és most is az egykori Mader-
spach-kúria mellett látható. Az évente 
megrendezett olvasómaratonon ifjak 
és idősek kalandoznak el a magyar iro-
dalom klasszikusai között, csokorba 
szedve mindazt, ami számunkra szép 
és nemes. A rendezvény elmaradhatat-
lan kelléke a kolozsvári káposzta vagy 
a hagyományos gulyás. A szódavíz és 
fröccs mind hungarikum című előadás-
ra is sor kerül, így idén ismét sikerül 
összekapcsolnunk a kultúrát a gasztro-
nómiával.

„Gyökereink” címszó alatt minden 
júniusban megszervezzük a Strázsa 
kispályás focikupát, melyre Magyar-
országról, Erdélyből, valamint Felvi-
dékről is érkeznek résztvevők, mint 
például a Fradi-szurkolók vagy Kecel 
testvérvárosunk csapata. Köztudott, 
hogy a sportnak nemzetösszetartó ere-
je van: a labdarúgás mellett kellemes 
nótázásokra, történelmi bemutatókra, 

valamint könnyű zenei koncertekre is 
sor kerül – idén az Ismerős Arcok együt-
tese fog zenélni. Így a magyarországi, 
felvidéki és székelyföldi vendégek is 
megismerkedhetnek a Zsil-völgyi szór-
vány kulturális életével.

A Zsil-völgyi Magyar Kulturális Na-
pokat szeptember vége és október eleje 
közt rendezik meg a petrozsényi ma-
gyar szervezetekkel együttműködve. 
Az évente ismétlődő rendezvények kö-
zött szerepel a szüreti bál, a néptánc-, 
illetve színházi előadások, komolyzenei 
koncertek, valamint könyvbemutatók 
is. A székelyudvarhelyi Székely Árpád 
immár második természetismertető 
könyvét, a Páring, a Retyezát testvére 
című munkáját mutatta be – az előző 
évben pedig a Retyezátról szóló köteté-
vel ismerkedhettünk meg. Talán még 
nagyobb sikernek örvendett a század-
fordulós Zsil-völgyéjéről szóló magyar–
román kétnyelvű könyv bemutatása, 
melynek társszerzői a petrozsényi Wer-
sánski Eduárd és András József pro-
fesszor. A színvonalas kötet nemcsak 
a bányavidék Trianon előtti állapotát, 
hanem a bányászat fejlődését is rész-
letesen ismertette. De a közönség meg-
ismerkedhetett már Gazda József Ma-
gyarok a nagyvilágban című kötetével, 
valamint a szintén háromszéki Szabó 
Levente Etelközről – s a honfoglaló ma-
gyarok ottani történelmi nyomairól – 
készült dokumentumfilmével. Mindkét 
alkotás bemutatásában közreműködött 
a Szórvány– Székelyföld Partnerség.

A tavalyi rendezvénysorozaton Zá-
konyi Botond, Magyarország bukaresti 
nagykövete, valamint Kelemen Hunor, 
az RMDSZ elnöke is megjelent. A két 
elöljáró megjegyezte, hogy a bányavi-
déki szórványra egy ideje Budapest és 
Kolozsvár is kitüntetett figyelmet szen-
tel. Októberben közös megemlékezések-
re kerül sor az egyházainkkal együtt, 
november derekán pedig a Szórvány-
napot ünnepeljük. Itt is egy többnapos 
rendezvénysorozatról van szó, melyen 
egyebek mellett a nemzeti kultúra, va-
lamint a közösségi együttlét témája is 
napirendre kerül. Művészeti kiállítások 
és verses-dalos előadások is gazdagít-
ják a Szórványnapok programját, to-
vábbá a nyugdíjasok napját is megün-
nepeljük.

Meg kell említenünk, hogy Lupény 
nem rendelkezik állandóan működő 
kulturális központtal vagy moziterem-
mel, így rendezvényeinket rendszere-
sen más-más helyszínen – szakszerve-
zeti ház, gyülekezeti termek, éttermek 
– szervezzük meg, így érthető, hogy 
kiemelkedő fontosságot tulajdonítunk 
egy szórványközpont létrehozásának. 
Bár az államhatalom szervei már nem 
üldözik úgy közösségünket, mint 1989 
előtt, a szórványban továbbra is nehe-
zebb az élet, több és szerteágazóbb a 
munka. Nagyobb viszont az elégtétel is, 
ettől válik igazán széppé és értékessé a 
szórványlét.

A magyar tévécsatornák – különö-
sen a Duna, az M1 és az M2 –, valamint 
az internet is napi szinten jelen van-
nak közösségünk életében. A dél-er-
délyi szórványban megjelenő Nyugati 
Jelen napilap pedig rendszeresen szá-
mol be a Hunyad megyei – beleértve a 
Zsil-völgyi és lupényi – magyar ren-
dezvényekről, és nem csak a kulturális 
jellegűekről.

A rendezvények főszervezője az Eben 
Haezer egyesület, valamint az RMDSZ 
helyi ifjúsági szervezete, a Madisz. 
A történelmi magyar egyházak, a Bar-
bárok focicsapat, valamint a magyar 
közösség lelkes tagjai is kiveszik a ré-
szüket a szervezésből.

Úgy gondolom, lupényi közösségünk 
kulturális jeligéjét képezheti a követ-
kező – Károli-fordítású – bibliai idézet, 
amely a nemes kultúra műveléséhez 
kínál erkölcsi útmutatót: „Atyámfiai, 
a mik csak igazak, a mik csak tisz-
tességesek, a mik csak igazságosak, a 
mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, 
a mik csak jó hírűek; ha van valami 
erény és ha van valami dicséret, ezek-
ről gondolkodjatok” – Pál apostolnak 
a filippibeliekhez írt levele 4. rész, 8. 
vers.

Utcai néptáncelőadás a magyar napok alkalmával
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mikor 1987 tavaszán Hunyad megyébe 
kerültem, tudtam, hogy itt a magyar-
ság szórványban él. Jómagam már 
gyermekkorom óta tapasztalom, hogy 
milyen a szórványlét. Édesapám, id. 
Kun Árpád református lelkész abban az 
időben a Kolozs megyei Mezőkeszüben 
szolgált. Amikor havonta eljárt a mező-
ségi Tóvidék két falujába, Magyarlégen-
be és Gyekébe, többször magával vitt. 
Gyekében hallottam először, hogy a te-
metéseken románul is kell prédikálni. 
A későbbiek során magam is sok olyan 
faluban szolgáltam, helyettesítettem, 
ahol a magyarság kisebbségben élt. 
Több mint fél évszázada már nagyon 
sok Kolozs és Beszterce megyei falu-
ban csak törték a magyar nyelvet, így 
az anyanyelvű iskolahálózat is lassan 
zsugorodott.

Az 1970-es években már a konfirmá-
ciói előkészítő során is románul kellett 

beszélnem. Ezekben a falvakban a 
templomok állapotából is ki lehetett 
következtetni, hogy nagyon fogy a ma-
gyar 

A következőkben a teljesség igénye 
nélkül Hunyad megyei szolgálati em-
lékeimből elevenítek fel epizódokat. 
Hunyad megyéről gyermekkoromban 
a Pallas lexikonból olvastam ismerte-
tőket. Az első emlékeim lelkészként a 
Szászváros közelében fekvő ősi falu-
ból, Lózsádból származnak. Valamikor 
székely telepesek költöztek a faluba. 
A dombok között fekvő falu sokáig élte 
a maga életét. Míg a múlt század elején 
a magyarság létszáma mintegy 500 lé-
lek körül volt, addig mára a 80-at sem 
éri el. A kimutatások szerint 1987-ben 
a reformátusok száma 170 körül volt. 
Az elmúlt, közel három évtizedben volt 
27 keresztelés és 99 temetés. Több mint 
20-an kiköltöztek a faluból, csupán 
két-három ember jött vissza. A falut 
először egy dombtetőről láttam meg, 
ugyanis akkoriban gyalog jártam ki 
Ópiski irányából, Répás falucskán ke-
resztül, egy öt-hat kilométeres legelőn 
át. A település legmagasabb pontján 
fekvő lózsádi templomot 1898-ban épí-
tették fel a régi templom alapjaira.

A faluban hatalmas telkek, nagy há-
zak, terebélyes istállók és melléképüle-
tek jelezték, hogy jómódú szorgalmas 
emberek élnek itt. A magyar oktatás 
már 1970-ben megszűnt a településen, 
így a fiatalabb nemzedék már nem tu-
dott az anyanyelvén tanulni. Már első 
alkalommal felfigyeltem a nyelvjárá-
sukra, hiszen használták a jöve, mene, 
vala kifejezéseket. A férfiak a kommu-
nista érában Szászvárosba és Piskire 
jártak dolgozni. Sokan gyalog tették 
meg az utat a piski vasúti megállóig. Az 
asszonyok otthon dolgoztak: szarvas-
marhákat és disznókat tartottak, nagy 
gyümölcsöskertjeiket gondozták, va-
lamint háztartást vezettek és gyerme-
keket neveltek. Ebben a nehéz időben 

Szolgálataim Hunyad megye 
szórványaiban

A

Kun Árpád

A pusztakaláni református imaház
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is próbálták megtartani nemzetüket, 
hitüket. Sokáig nem voltak vegyes há-
zasságok. A második világháború után 
a férfiak Enyed környékéről, valamint 
Székelyföldről, a Kisküküllő mentéről 
hoztak feleséget. Felfigyeltem arra is, 
hogy a faluban több férfi nem háza-
sodott meg. Ma is több 30 éven felüli 
agglegény él a faluban. A távlat saj-
nos, nem biztató, mert míg a nyolcva-
nas évek végén és a kilencvenes évek 
elején még volt nyolc tiszta reformá-
tus esküvő, addig csak az utóbbi évti-
zed alatt mintegy tíz vegyes házasság 
köttetett. Két fiatal még a református 
felekezetből is kilépett. Az is hatással 
volt a falu magyar közösségére, hogy 
a környéken csak tiszta román falvak 
vannak. Még érdemes megjegyeznem, 
hogy az elmúlt három évtized alatt ti-
zenhat ház maradt üresen a faluban. 
Soknak még örököse sem maradt, és 
sajnos, felmérések szerint egy pár év 
alatt újabb házak maradhatnak üre-
sen. A falu elmaradottsága azzal is 
magyarázható, hogy nehéz volt meg-
közelíteni, mivel a bekötő aszfaltút 
csak 2004-ben készült el.  A templom 
egy magas dombon épült, falai az ez-
redforduló tájékán megrepedeztek, az 
elmúlt években viszont megjavították.

A faluban ma is szokás a déli haran-
gozás. Volt olyan időszak, amikor nem 
volt harangozó, így miután átgyalogol-
tam a hegyen, magam húztam meg a 
harangot, majd megtartottam az is-
tentiszteletet. A lózsádiak fontosnak 
tartják a családlátogatást, amelynek 
révén könnyebben megismerhetőek az 
emberek és a szokásaik. Szép látvány 
volt, amint – különösen ünnepnapon 

– a templom felé jöttek a hívek. A ló-
zsádiak vendéglátó emberek hírében 
állnak: bárkit szívesen fogadtak, sze-
rettek elbeszélgetni másokkal, különö-
sen télen 

Több tanult emberrel is elbeszélget-
tem, főleg az idősebb nemzedék tagja-
ival. Az idén 96 esztendős Egri Ferencet 
tavaly látogattam meg születésnapján, 
amikor is sok mindent megtudtam tőle 
a falu múltjáról. Érdekes beszélgetése-
ket folytattam le a néhai Zudor Endré-
vel is, aki Lózsádon született, majd a 
későbbiekben Vajdahunyadon tanított 
történelmet 

Említésre méltóak a falu lakóinak 
szervezett kirándulások is: 1988-ban 
Kolozsvárra szerveztünk egy kétnapos, 
egy évvel később pedig Marosvásár-
helyre és Szovátára egy háromnapos 
kiruccanást. A rendszerváltozás után, 
1990 nyarán egy háromnapos budapes-
ti kirándulást szerveztem. Több idős 
egyháztag ekkor járt először Budapes-
ten. Voltak, akik azóta sem jutottak el 
Magyarországra, de a negyedévszázad-
dal ezelőtti kirándulás örök emlék ma-
radt a számukra. Szomorúan tapasz-
taltam viszont, hogy a népszokások és 
a hagyományok e faluban is lassan fe-
ledésbe merülnek. 

A következő állomás Bácsi. A Sztrigy 
menti faluban – mely 5 kilométerre 
van Piskitől Hátszeg felé – több mint 
másfél évtizedig szolgáltam. A falu-
ról az első feljegyzések a 14. századból 
erednek. A bőven termő Sztrigy men-
ti földek jó megélhetést biztosítottak 
a gazdáknak. A 19. században, miu-
tán kiépítették a vasutat, a falu elpol-
gáriasodott. Az elmúlt rendszer is jó 

megélhetést biztosított, mert közel volt 
az iparvidék, és a munkaszolgálatból 
hazajövő gazdák délután mezőgazda-
sági tevékenységet folytattak. A ma-
gyarok a falu főutcáján laktak, tágas 
telkeken, módos épületekben élnek ma 
is. Sajnos, a magyarság a múlt század 
közepétől rohamosan csökkent, a ki-
ürült magyar házakba szorgos romá-
nok települtek be Mócvidékről. Ebben a 
faluban már a világháború után egyre 
több vegyes házasságot kötöttek. A ma-
gyarság száma a múlt század elején 
mintegy 350 lélek lehetett, ez mára alig 
éri el a hatvanat. Míg száz éve egyen-
lő arányban éltek magyarok és romá-
nok a településen, addig ma a román 
közösség közel tízszer akkora, mint a 
magyar. Amikor 1991-ben átvettem Bá-
csi szolgálatát, még nagyon nagy volt 
a lelkesedés, mivel újra kiosztották a 
földeket. Már akkor észrevettem, hogy 
a helybéliek, amikor egymás közt van-
nak, rögtön átfordítják románra a szót. 
Egy alkalommal egy érdekes esetnek 
voltam a szem- és fültanúja: két test-
vér nem tudott egymással megegyez-
ni a földörökségen, majd a nehézkes 
magyar beszédet románra váltották. 
Istentisztelet után többször is megkér-
tek arra, hogy az igehirdetést mond-
jam el románul is, hogy megérthessék. 
Sokszor presbiteri gyűlésen is románra 
fordították a szót, hogy mindenki na-
pirenden legyen az elmondottakkal. 
Egy másik eset alkalmával három idős 
magyar asszony beszélgetett vasárnap 
délután a kapuban, majd amint kö-
zelebb érkeztem hozzájuk, hallottam, 
hogy románul beszélgetnek. 

Korábban vasárnap délelőttönként 
Kalánban tartottam istentiszteletet. 
Bácsiban egy ideig nem volt harango-
zó. Több hónapon át, amikor megér-
keztem a faluba, egyenesen a torony-
ba mentem harangozni. Majd onnan 
lejöttem, bementem az irodába, s is-
mét fel a toronyba. Az istentisztelet 
kezdetén a harmóniumhoz ültem, és 
vezettem az énekeket, utána pedig a 
szószéken prédikáltam. Bácsiban ki-
emelkedő alkalmak voltak – a kü-
lönböző javítási, templomrenoválási 
munkákat követő – 1993 és 2008 között 
tartott anyanyelvápoló szórványtábo-
rok. Kezdetben szerény körülmények 
között szerveztük meg a táborokat a 
parókián, de a későbbiekben sikerült 
megoldanunk, hogy ne csak a faluból, 
hanem a szomszédos településekről – 
Zsobok, Nagyenyed – is fogadhassunk 
gyermekeket. Feleségemmel, Kun Kri-
za Ilona óvónővel állítottuk össze a 
táborok változatos és szórakoztató 
programját. A gyermekek népdalokat 

A református templom, az iskola és a művelődési otthon Bácsiban
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énekeltek, kézműves foglalkozásokon 
vettek részt, magyarul olvastak, va-
lamint sokat játszottak. A szórványtá-
borok vasárnapi ünnepéllyel értek vé-
get. A templomot sikerült kívül-belül 
felújítanunk 2004 őszén és 2005 tava-
szán, amelyet templomszentelő ünne-
pély követett.

Az országúton még ma is álló emlék-
kő – amolyan kis obeliszk – azon kevés 
helybéli tárgyak közé tartozik, amely-
nek magyar történelmi vonatkozása 
van. Erzsébet királynő (Sziszi) 1895-ben 
a Zsil-völgye felé haladva néhány órára 
megállt Bácsiban kocsit javíttatni. Az 
emlékkövön megkopva, de kiolvasható 
az Erzsébet név. Szomorú megállapítás, 
de manapság már egyre kevesebbet be-
szélnek a múltról.

 Pusztakalánra főként a 19. század 
végén, a vasgyár építésének köszön-
hetően kezdtek betelepülni Erdély kü-
lönböző vidékeiről az emberek. A ró-
mai katolikusok építettek maguknak 
templomot, a reformátusoknak vi-
szont ez nem sikerült – pedig többször 
is megpróbálták –, így csak egy mun-
káslakásból átalakított imaházuk volt. 
A hívek itt is elszórtan éltek: míg 1990 
körül százhúsz református lehetett, 
ma már a számuk nem haladja meg a 
hatvanat, a katolikusok száma pedig 
körülbelül 400. A reformátusok nem 
tudtak arról megegyezni egymással, 
hogy a templomot az Újvárosba vagy 
az Óvárosba építsék – ez pedig kisebb 
ellentéteket szült a gyülekezet tagjai 
között. Télen minden második vasár-
nap az újvárosi iskola egyik osztály-
termében tartottuk meg az istentisz-
teletet. A vallás- és bibliaórákat Fülöp 
Piroska akkori gondnoknő lakásában 
tartottuk.

Sajnos, a város területén megszűnt 
a magyar oktatás, és a környéken több 
helyen már csak egy-két magyar ma-
radt. Alsónádasdon 1992-ben még élt 
egy idős magyar ember, Bugyul Sán-
dor, templom viszont nem volt. Ami-
kor az említett év őszén két presbiter-
rel meglátogattam őt, épp egy román 
család gondozta. Mikor megláttak 
arra, kértek, hogy várjunk néhány 
percet, amíg az idős ember átöltözik. 
Mikor kijött, azt mondta, vendégeket 
csak fekete, ünnepi öltözetben fogad. 
Még röviden elbeszélgettünk. A szep-
temberi látogatás után két hónap-
ra meghalt, így ebben a faluban sem 
maradt magyar lélek. Amennyiben 
Kalántól a főúton Hátszeg felé hala-
dunk, átmegyünk Zeykfalván. Ha a 
főúttól kétszáz méterre jobbra tekin-
tünk, egy régi, 13. századbeli temp-
lomot láthatunk. Több alkalommal 

voltunk erre kirándulni, máskor csak 
egyszerűen megálltam, hogy megcso-
dáljam a műemléktemplomot. Vala-
mikor még volt katolikus, református 
és ortodox templom is. Két évszázada 
anyaegyház volt, idetartozott Russ is, 
amely Hátszeg felé haladva a követ-
kező falu. Itt több mint negyedszáza-
da élt egy idős asszony, Precup Ma-
ria. Mikor megismertem, már özvegy 
volt, gyermeke nem született. A férje 
egyik rokonának az unokája vigyá-
zott rá nagy szeretettel. Még a 90-es 
évek elején eljárt a kaláni templom-
ba. A későbbiek során egy esztendőben 
többször is meglátogattam, úrvacsorát 
vittem neki. Ilyenkor érdeklődött a ka-
láni hívek felől. Egy idő után a látása 
is meggyengült, de még mindig felis-
merte a hangomat, és örvendett, hogy 
magyarul szólhatott hozzám. Elme-
sélte, hogyan illeszkedett be a román 
közösségbe. A Segesvár környéki Sze-
derjesről származott, és jó szakácsnő 
hírében állt. Sajnos, 2011-ben elhunyt, 
így ebben a faluban sem maradt több 
református 

Ha Kalántól kelet felé haladunk egy 
völgyön át, úgy 5 kilométer után elé-
rünk Kitidra, melyről már a 14. század-
ból vannak írásos feljegyzések. Mint a 
legtöbb Hunyad megyei faluban, itt is 
többségben éltek a románok. A faluban 
a 18–19. században még szolgált lelkész, 
az egyik közülük az a Sólyom János 
volt, aki az 1790-es évek végén egy diá-
riumot állított össze. E feljegyzésekből 
sok mindent megtudhatunk az akkori 
időkről, illetve az egyház életéről. Ma 
mindössze kilenc lelkész szolgál a me-
gyében, a 18. században viszont még 

29-en voltak. Valamikor templom is 
volt még a faluban, de az 1960-as évek-
ben lebontották azt, és már a helye 
sincs meg.

A faluval úgy kerültem kapcsolat-
ba, hogy 1995-ben Kalánból egy ha-
lottat vittünk ki, ott volt az Ajtay csa-
ládnak sírhelye. A temetőben, amikor 
a Miatyánkot mondtam, felfigyeltem 
arra, hogy a közelemben egy idős asz-
szony hangosan, magyarul imádko-
zik. A temetés után elbeszélgettem 
vele. Raniszavné Farkas Piroskának 
hívták, és Kitiden született, az édes-
anyja tanította meg magyarul olvas-
ni a Bibliából. Elmondta, hogy vannak 
rokonai Lózsádon és meg Bácsiban is. 
Egy bánáti szerb származású férfivel 
kötött házasságot. Két gyermeket ne-
velt, a lánya tudott magyarul. Sokat 
mesélt arról, hogy valamikor élt itt egy 
pár magyar család, mára viszont már 
csak ő maradt. Hosszú éveken át, majd 
nyugdíjas koromban is többször felke-
restem. Két érdekes esetre emlékszem 
vele kapcsolatban: egyszer bejelentet-
lenül érkeztem, és hallottam, hogy 
magyarul imádkozik; egy másik alka-
lommal pedig a rádió magyar adását 
hallgatta. A most 88 éves asszony je-
lenleg fiával lakik.

Hunyad megyei szórványokról, a 
szolgálatokról, helyettesítésekről még 
sok érdekes dolgot tudnék megemlíte-
ni. E helyen is szeretném felhívni fi-
gyelmét mindazoknak, akik nem isme-
rik eléggé Erdély e részét, hogy van mit 
látni, hiszen sok magyar vonatkozású 
műemlék, kastély, udvarház, templom 
jelzi, hogy e szép, de kissé elszigeteltebb 
vidéken is éltek az őseink. 

Kitidi falurész, háttérben a temető. A szerző felvételei
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Májusfaállítás Csernakeresztúron. Képek: Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület

ernakeresztúrt 1302-ben említik első 
ízben az oklevelek Hunyad megye leg-
népesebb magyarlakta helységeként. 
Őseink bukovinai székelyek, akik 1910-
1911-ben települtek (624 személy) Cser-
nakeresztúrra. A már létező helység 
szélén kaptak telkeket a betelepítettek. 
Ezekre a telkekre felépítették féltelepes 
(egy szobából, egy konyhából, egy istál-
lóból és egy csűrből álló) vagy telepes 
házaikat (utóbbiakban egy szobával 
több volt, attól függően, hogy milyen 
nagy a család). Ezek a házak a mai Bu-
kovina utcában és a Nagy út Vajdahu-
nyad felőli részén épültek.

A telepesek többgyermekes, Istenfé-
lő családok voltak. Általában hét–nyolc 
gyermek volt minden családban. Idete-
lepülésük után, a nehéz körülmények 
és a háborús idők dacára 1916. szep-
tember 14-én felszentelték templomu-
kat, Szentkereszt tiszteletére. A kereszt 

mindennapi szerepet töltött be a buko-
vinai székelyek életében, mivel üldöz-
tetésük során nehéz keresztet hordoz-
tak. Még a mezei útkereszteződéseknél 
is keresztet állítottak, ez adott nekik 
munkaerőt.

A Csernakeresztúri Hagyományőr-
ző Egyesület 1994-ben alakult, azzal a 
céllal, hogy bukovinai székely őseink 
hagyományait felelevenítsük, ápoljuk 
és továbbadjuk a fiatal nemzedéknek. 
Ezért szükségünk volt egy házra, aho-
vá össze tudjuk gyűjteni a bukovinai 
hagyatékokat. Az Illyés Közalapítvány-
tól nyert pályázati pénzből vásároltunk 
egy 1910-ben épült házat, amit hangya-
szorgalommal visszaépítettük eredeti 
formájába, és tájházzá alakítottunk át. 
Visszaépítettük a kemencével egybe-
kötött tűzhelyet, visszakerültek a régi 
ablakok, láthatóvá váltak a gerendák. 
A hagyományőrző egyesület akkori 
tagjai felkutattak padlásokat, pincé-
ket, és sikerült összegyűjteni a még 
Bukovinából hozott eredeti tárgyakat, 
amelyeket tájházunkban állítottunk 
ki. A tájház a telepes házakat mintáz-
za: található benne egy konyhának is 
mondható eresz, valamint egy tisz-
taszoba. Láthatunk itt vetett ágyat 
jellegzetes motívumokkal varrt pár-
nafejekkel, festékeseket, szövőszéket 
(osztovátát), tulipántos ládát, bölcsőt, 
a konyhában ott van a lisztes láda, a 
tálas az eredeti cserépedényekkel. Táj-
házunkat 1994. november 19-én, Erzsé-
bet napján avattuk fel, ezért is ünnep 
ez a nap a csernakeresztúriak életében. 
Fennállása óta, nagyon sokan meglá-
togatták tájházunkat, amire nagyon 
büszkék vagyunk.

Csernakeresztúron szervezett fa-
luturizmus is működik, a faluba ér-
kező vendégeink a tájházban kezdik 
a látogatást, hogy ízelítőt nyerjenek 
az itt lakó bukovinai székelyek éle-
téből. A hagyományőrző egyesület a 
tájház karbantartása mellett, mint 

A Csernakeresztúri  
Hagyományőrző Egyesület

Cs

Szabó Julianna
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ahogy a nevében is benne van, hű őr-
zője hagyományainak, a Bukovinából 
hozott énekek, táncok a mai napig is 
szerepelnek műsorainkban. A csoport 
tagja a magyarországi Bonyhádon 
megalakult Bukovinai Székelyek Szö-
vetségének, amely magába ölel min-
den, anyaországi, erdélyi és al-dunai 
bukovinai székely egyesületet, csopor-
tot. Ezekkel a csoportokkal kitűnő kul-
turális és baráti kapcsolatot alakítot-
tunk ki az évek folyamán. A szövetség 
egy-egy tagszervezete kétévente Buko-
vinai Székely Találkozót szervez, így 
jött Csernakeresztúrra is a sor, hogy 
a bukovinai székelyek idetelepülésé-
nek 100. évfordulóján, 2010 nyarán a 
találkozó házigazdája legyen. Nagyon 
jól sikerült találkozó volt, közel 1000 
vendéggel, a falu apraja-nagyja szív-
vel-lélekkel segített a szervezésében. 
A találkozón résztvevő barátaink nagy 
szeretettel emlékeznek vissza mai na-
pig is erre a rendezvényre, a bemuta-
tott műsorokra, a felszolgált hagyo-
mányos ételekre 

Szűkebb hazánkban, Hunyad me-
gye bármilyen kis településén, ahol 
már nagyon kevés magyar ember él, 
ott is szívesen fellépünk, énekeinkkel, 
táncainkkal a Hunyad megyei Magyar 
Napok alkalmával. Nagyon jó érzéssel 
tölt el, hogy ilyenkor egy kis vidám-
ságot, örömet tudunk szerezni az ott 
élő magyaroknak. Műsoraink válto-
zatosak, de a hagyományra épülnek, 
így van lakodalmasunk; leánylopás-
ról szóló műsor; a megesett leány-
ról szóló történet; aratós; guzsalyas, 
ami farsangi szokásokat idézi fel; van 
olyan előadásunk is, ami Petőfi Sán-
dor szeretett költőnknek állít emléket, 
felhasználva a verseit és elénekelve a 
megzenésített verseket, összekapcsol-
va hagyományos táncokkal; van az 
édesanyák tiszteletére készített kö-
szöntőműsor s biztos, hogy még nem 
is említettem mindent.

Az, hogy hagyományőrzők vagyunk, 
abban is megmutatkozik, hogy Cser-
nakeresztúron a karácsonyi leány-
megéneklés a mai napig is élő szokás. 
Eszerint a falu legényei két csoportba 
oszlanak korosztály szerint. Mindkét 
csoportba van két-két „katona”, akik 
rendet tartanak, és beköszöntenek a 
leányos házakhoz, egy-egy „könyves”, 
aki az éneklést irányítja, a többiek 
pedig különböző maskarákba öltözve 
szórakoztatják az ott levőket. Ilyenkor 
jó kedvvel, élő zene mellett táncoltat-
ják a lányokat. Minden leányos házhoz 
beköszöntenek, és aki befogadja őket, 
fizetségül pálinkát, bort és süteményt 
ad a legényeknek. Az összegyűjtött 

italokat a faluban megrendezett kará-
csonyi bálban fogyasztják el közösen.

A májusfaállítást is megrendezzük 
minden május 1-én. Régen a falu le-
gényei kimentek az erdőre, kivágták 
a cserefa lombokat, és este sötétedés 
után a számukra kedves leányok kapu-
jára tűzték. A leányok feldíszítették szí-
nes szalagokkal, néha virággal is, ezzel 
jelezve, hogy mennyire kedves számára 
a fát hozó legény. Ezek a szokások, illet-
ve a hagyományőrző csoport munkája 
felélesztette az esemény közösségi jelle-
gét. A falubeliek nagyon kedvelik ezt az 
eseményt, amelyben a hagyományőr-
ző csoport mellett mindenki szívesen 
részt vesz.

Kétévente bukovinai székely mese-
mondó vetélkedőt rendezünk kisiskolá-
soknak, azzal a céllal, hogy megszeres-
sék a népmesét, megismerjék őseink 
bukovinai székely nyelvjárását, őrizzék 
a hagyatékot, hogy évek múltán méltó 
utánpótlása legyenek a hagyományőr-
ző egyesületnek.

Évente részt veszünk a Bukovinai 
Találkozások elnevezésű nemzetkö-
zi folklórfesztiválon, ahol öt ország 
tánc- és énekcsoportjai találkoznak. 
E fesztiválnak különlegessége abban 
rejlik, hogy kapocsként egyesíti Bu-
kovina régi és mai lakóit. A Cserna-
keresztúri Hagyományőrző Egyesület 
táncosai felléptek Lengyelország, Ma-
gyarország, Szlovákia, Ukrajna, Szer-
bia és Románia által megszervezett 
Bukovinai Találkozások színpadain. 

A câmpulung-moldovenesc-i fesztivál 
nagyon emlékezetes a csoport számá-
ra, hiszen akkor a szervezők nagyon 
kedvesen megajándékoztak bennün-
ket. Üzemanyagot kaptunk, és ez által 
meglátogathattuk őseink szülőföldjét. 
Mivel a Csernakeresztúrra betelepedő 
őseink többsége Hadikfalváról (Dor-
nești) és Andrásfalváról (Mănăuţi) 
származnak, ide látogattunk el. Kü-
lönleges, lélekmelegítő érzés volt ott 
járni, ahol 100 éve őseink éltek, látni 
a házakat, keresni az elhanyagolt bo-
zótos temetőben az ismerős neveket. 
Nagyon érdekes és érzelmekkel teli ki-
rándulás volt, amit nem lehet elfelej-
teni, ezért is tisztelettel néznek ránk 
Câmpulungon.

Baráti, kulturális kapcsolatot nem 
csak a bukovinai székely csoportokkal 
tartunk fenn, hanem a Kárpát-me-
dence Keresztúr nevű településeivel 
is. Megtisztelő esemény volt, hogy 
évekkel  ezelőtt megkerestek és meg-
hívtak a Keresztúri Találkozásokra, 
ahol azóta is szívesen látott vendégek 
vagyunk. A faluturizmusnak köszön-
hetően olyan személyiségek ismertek 
meg, akik szívesen meghívtak min-
ket vendégszereplésre Magyarország 
olyan tájegységeire is, ahol nem élnek 
bukovinai székelyek. Fontos kulturális 
intézményekbe, például a Budapesti 
Polgárok Házába is volt meghívásunk, 
a Duna Televízió sokszor közvetítette 
műsorainkat. Olyan megtisztelő sze-
rep is jutott a hagyományőrző egye-
sület tagjainak, hogy 2014-ben a Budai 
várban mi nyitottuk meg a hagyo-
mányos Hadik András bált, és kivont 
karddal tisztelegtek előttünk a huszá-
rok. A Győr melletti Abdára is a falutu-
rizmusnak köszönhetően jutottunk 
el. Egy csoport abdai vendég Cserna-
keresztúrra látogatott, megismerte 
bukovinai székely hagyományainkat, 
és nagy szeretettel meghívtak a szü-
reti fesztiválra. Nagy sikerünk volt, az 
abdaiaknak nagyon tetszett a műso-
runk: énekeink, táncaink, meséink, 
tájszólásunk ismeretlen volt számuk-
ra, és tartós barátság alakult ki köz-
tünk.

A csoport aktív tagjainak a száma 
változó, általában 30–35 fő. 1994 óta 
különböző okok miatt sokan kimarad-
tak, de azokat pótolták az új tagok. A 
régebbiek most is szívesen vesznek 
részt a rendezvényeinken, sőt most 
már a gyermekeik fellépéseit izgulják 
át, remélve, hogy a csoport akkor is 
működni fog majd, amikor unokáik-
nak tapsolnak, hogy a bukovinai őse-
ink ránk hagyott kincse örök és élő ha-
gyaték maradjon.

Bonyhád, Bukovinai találkozások
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lgyógy (Geoagiu, Gergesdorf) Hunyad 
megyei kisváros, az Erdélyi-érchegység 
lábánál, a Gyógy-patak partján fekszik. 
Gyógyvizéről híres fürdőváros, helyén 
már az ókorban is település létezett (a 
dák Germisara, a római Thermae Dodo-
nae néven ismerjük). 

A település gazdag történelmi fénye 
mára megkopott, a maroknyi magyar 
közösség pedig a szórványlét valóságá-
val kell, hogy szembenézzen. 

A történelmi épített örökség meg-
őrzése érdekében az Erdélyi Ifjúsági 
Keresztyén Egyesület (IKE) és az Erdé-
lyi Református Egyházkerület ifjúsági 
szövetsége Ifjúsági Központot alapított 
a helyi református egyházközség vala-
mikor lelkészlaka és iskolája helyébe. 

Algyógy múltja

Neve 1271-ben jelenik meg először Máté 
erdélyi vajda adománylevelében. A 14-
16. században többször cserélt gazdát. 
Tulajdonosai közt volt Pongrácz János 
erdélyi vajda, Corvin János, Tarczai Já-
nos székely ispán, Radu havasalföldi 

vajda, Podmaniczky János királyi fő-
kamarás, Neagoe Basarab havasalföldi 
vajda. Ozsdolai Kuun László Szapolyai 
Jánostól kapta meg, viszont a mohácsi 
csata után I. Ferdinánd elvette tőle a 
birtokot, és malomvízi Kendeffy János-
nak adta. 

1559-ben Izabella királyné ide me-
nekült a törökök elől. A török ugyan el-
foglalta az algyógyi várat, de a király-
né időben elmenekült. János Zsigmond 
1562-ben ostrommal foglalta vissza a 
várat, a 16. század utolsó felében pedig 
újra a Kuun család tulajdonába került. 

Gróf Kún Kocsárd 

Algyógy múltja szorosan összekapcso-
lódik a település legnagyobb alakjával, 
gróf Kún Kocsárddal, aki a településen 
született, 1803. június 25-én. Földbirto-
kos, művelődéspolitikus, országgyűlé-
si képviselő volt, korának kiemelkedő 
alakja. 

Tanulmányait a szászvárosi, a ko-
lozsvári és a nagyenyedi reformá-
tus kollégiumokban, valamint a bécsi 

Sziget a Szórványban

A

Takács Kató Kata

Az algyógyi református teremtemplom
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mérnöki akadémián végezte, 1822-ben 
ügyvédi vizsgát tett. Kezdetben Hu-
nyad vármegye tisztségviselője, majd 
1833-tól erdélyi országgyűlési követ 
volt. 1848-ban Hunyad vármegye főis-
pánja és Szászváros-szék forradal-
mi kormánybiztosa lett. Részt vett 
az 1849-es debreceni országgyűlésen. 
A császáriak elfogták, két év múlva kö-
tél általi halálra ítélték, az ítéletet 20 
év várfogságra és teljes vagyonelkob-
zásra változtatták. 1856-ban szabadult 
komáromi várbörtönéből, hazament 
Algyógyra, tíz év múlva ismét ország-
gyűlési követ, majd Hunyad megye 
főispánja lett. 

1868-ban vonult vissza a politikai 
életből, gazdaságának, valamint mű-
velődési és egyházi ügyeknek szentelte 
az életét. 1885-ben az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület (EMKE) egyik 
alapítója volt. 1892-ben teljes vagyonát 
felajánlotta annak az alapítványnak, 
amely földműves iskolát hozott létre 
székely diákok számára szarvasmar-
ha-tenyészettel, fa- és gyümölcsfaisko-
lával. 1921-ben az iskolát a földreform 
részeként megszűntették, de a román 
állam később újraindította, és jelenleg 
Alexandru Borza Mezőgazdasági Kollé-
gium néven működik.

Kún Kocsárd életét, munkásságát, 
vagyonát nemzetének szentelte és ál-
dozta. Fogságából szabadulva vissza-
nyert birtokát feldúlva, felégetve ta-
lálta. Újra kellett mindent alkotni, s ő 
ezt nem csak megtette, hanem iskolát, 
egyházat is segített nagylelkű adomá-
nyaival.  

A település fölött északnyugatra ma-
gasodó Kőalja oldalában egy üreg nyí-
lik, ott van kialakítva a temetkezési he-
lye. Azért választotta a település fölött 
magasodó oldalt, mert innen beláthat-
ta azt a települést, ami az otthona volt, 
és amit annyira szeretett. 

Református templomok

A település központja közelében két re-
formátus templom áll közös udvarban, 
fákkal és parkkal körülvéve. Egyik egy 
teremtemplom, amelyet a 16. század-
ban építettek. Az átalakításkor bele-
építették a hajdani római fürdő köve-
inek, szobrainak, domborműveinek, 
a korábbi templom gótikus elemeinek 
egy részét. Ennek szomszédságában 
található egy Árpád-kori református 
körtemplom (kerektemplom, kápolna). 
A zsindelytetős épület feltételezések 
szerint a 11. vagy a 12. században épült, 
jelentős része szintén a régi római für-
dő köveiből. Eredetileg római katolikus 

volt, a 17. században került a reformá-
tus egyház tulajdonába.

Az Algyógyi Ifjúsági Központ

Algyógy jelenleg Hunyad megye és a ré-
gió egyik legforgalmasabb üdülőhelye. 
Évente több tízezer turista látogatja. 
A háromezres lakosú település magyar 
közössége hat tagot számol, akik ha-
vonta egyszer találkoznak a reformá-
tus istentiszteleten. Az algyógyi egy-
házközség megszűnt, leányegyházként 
van bejegyezve, a szászvárosi egyház-
községhez tartozik. 

A volt református parókia és isko-
la épülete 1993 óta ad otthont az Erdé-
lyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület által 
működtetett Algyógyi Ifjúsági Köz-
pontnak  

A központot anyaországi turistacso-
portok látogatják egész évben, tavasz-
szal és nyáron képzéseknek, konfe-
renciáknak, táboroknak ad otthont. 

Működtetésének egyik legfontosabb 
célja, hogy az anyaországi turisták és a 
tömbmagyar területeken élők is megis-
merjék a szórványmagyarság életét, il-
letve Hunyad megye történelmi, termé-
szeti és kulturális kincseit. 

Felhasznált irodalom:

Imre István Zoltán:  
Algyógy. (Első lelkészképesítő szak-
vizsgadolgozat.) Kolozsvár, 1997.

Szász András:  
Algyógy http://szaszandras.info/
ajanlo/muemlekek/algyogy.html

Kún Kocsárd nekrológja:  
http://eda.eme.ro/bitstream/hand-
le/10598/3135/EME-EM_1895--2-007-
Kulonfelek1.pdf?sequence=3

Magyar Életrajzi Lexikon:  
http://mek.oszk.hu/00300/00355/
html/ABC07165/08919.htm

Algyógyi Ifjúsági Központ:  
www.algyogy.ro

Az algyógyi körtemplom. Magyari Hunor felvételei



32 • www.muvelodes.net

Hátszegi-medence a Kárpátok egyik 
legnagyobb hegyközi medencéje. Terü-
lete a Sztrigy és a Nagy-Víz völgyében 
alakult ki, amelyet délről a Retyezát 
hegység, nyugaton a Ruszka-havasok, 
keleten a Kudzsiri-havasok (Surján 
hegység) határolnak. Erdély dél-nyu-
gati része, annak egyik legszebb és 
leggazdagabb területe mind a termé-
szeti értékek, mind a történelmi em-
lékek tekintetében. Közelében két nagy 
nemzeti park található: a Retyezáti és 
a Gredistye-Csoklovinai Nemzeti Park. 
Önmagában is egy nagy nemzeti park 
lehetne, mivel majdnem lefedi a Dino-
szaurusz Geopark területét.

Régi idők utazója, Dálnoky Márton 
levelében így ír róla: „Hátszeg Vidéke. 
N. Erdélyi Nagy Fejedelemségben, a’ 
mint Déváról Vajda-Hunyad felé, egy-
nehány termékeny dombos tetőket 
meg halad az utazó, messzéről szemé-
be tűnik Hunyadi Jánosnak tulajdon 

Jószága, és egy nem magas kő sziklán 
épült Vára, melynek külső alkotása 
akár mely mai czifra építésen kifog: 
most a’ F. Kamara bírja Vas-hámorral, 
és gazdag vidékkel; onnan magosabb 
hegy hátakon, de alkalmas jó úton, a’ 
mint Szilvás nevű Helységbe leeresz-
kedik, és onnét egy más kis hágóra fel 
ér, kinyílik a’ vi’sgálódó előtt egy földi 
kis Paradicsom, gyönyörű tárhely, 9–10 
Német Mértföld hosszúságú, 1,5 Mért-
föld szélességű egyenesség, legbővebb 
termésű földekkel, számos, egészséges, 
és nagy hasznot hajtó kifogyhatatlan 
sebes patakokkal megáldatva a ter-
mészettől, lánczszem módjára öszve- 
fűzött hegyekkel környékeztetve, azon 
észrevétellel: hogy Oláh Ország felől 
mintegy mászhatatlan havas bérczek 
kerítik. A’ sűrűn fekvő Helységek, ’s 
azokban a már messzére tündöklő Ne-
mes Birtokosok gyönyörűséges ízlés-
sel, ’s gazdaságra épült kastélyjaik, 

Hátszeg vidéke –  
egy eltűnt világ nyomában

A

Mara Ernő

A demsusi Nopcsa-udvarház ma
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elég tudakolnivaló vágyódást szerez-
nek az idegen utazókban; ’s azok a’ sok, 
már részint öszve-omlott, részint fé-
lig meddig fenn álló Várak düledéki, 
eléggé bizonyítják hajdani nagy becsét 
e tájnak, és pompáját e’ kedves vidék-
nek.”

A természeti értékek közül a leg-
fenségesebb és a vidék tájképét mar-
kánsan meghatározó Retyezát, vad, 
egykor jégárak által gyalult felszí-
ne, az eljegesedés után visszamaradt 
több mint 80 varázslatos tengersze-
me, valamint gazdag élővilága révén 
mégis az egész régió legfelkapottabb 
turistacélpontja. A hegység vízzáró 
kőzetein lefutó patakok mentén több 
impozáns vízesésben is gyönyörköd-
hetünk (Lolája, Csumfu, Nagy-Lepus-
nyik stb.). A Hátszegi-medencében 
és a Kis-Retyezátban pedig számos 
barlang és mély zsomboly található. 
E földalatti képződmények többsé-
ge azonban szigorúan védett és csak 
engedéllyel járható (sok közülük ki-
zárólag felszereléssel). A karsztvidék 
felszíni látványosságai (Jorgován-kő, 
Buta-szoros, Szkorota-szurdok, Szko-
kul-szoros, Krivádia szoros Bóli balang 
stb.) viszont szabadon látogathatók.

A 19. század végi vadászati beszá-
molók, túraleírások és tudományos 
cikkek egyik visszatérő szereplője, 
Buda Ádám Rea-i földbirtokos, nem-
zetközi hírű természetbúvár így ír a 
Retyezátról. „Én ismerem összes hava-
sainknak minden legkisebb zege-zu-
gát. 13 éves korom óta mint zerge- és 
medve- vadász és természet-buvár be-
jártam azoknak minden csucsát és 
völgyét. Láttam Tirol és Svájcz-szépsé-
geit s igy volt alkalmam fogalmat sze-
rezni a havasi tájképek szépségeiről. 
Azonban ehhez hasonló szépet, mely-
re itt a turisták figyelmét felhívni kí-
vánom, mondhatom, hogy még nem 
láttam, mely nézetemben több angol 
is osztozik.”

Ezen a területen a világon egyedül-
álló növényfajok találhatók: a bánáti 
feketefenyőtől a Retyezát hegység 90 
endemikus (csak ott élő) növényéig, 
a Drosera Rotundifoliáig, a kis húse-
vő növényig. Ez a legendás föld az őt 
körülölelő hegyekkel a kezdetektől 
fogva különböző lények élőhelyéül 
szolgált, amint azt a fosszíliák alap-
ján bizonyított törpe dinoszauruszok 
jelenléte is igazolt. Itt található több 
mint 140 lepkefaj, a növényfajok egy-
harmada, valamint a 185 madár- és 
védett állatfaj. 

65–70 millió éve a Hátszeg-sziget kö-
zel akkora volt, mint a mai Magyaror-
szág. A burjánzó növényzettel borított, 

trópusi éghajlatú szigeten a dinoszau-
ruszok mellett számos rovar-, béka-, 
gyík- és madárfaj élt. Az is biztos, hogy 
sokkal kisebb termetűek voltak, mint 
angliai, németországi és észak-ame-
rikai lelőhelyeken feltárt közeli roko-
naik. Egy nemzetközi kutatócsoport 
igazolta a természettudós báró Nop-
csa Ferenc százéves elméletét: az er-
délyi Hátszegi-medencéből ismert ké-
ső-krétakori dinoszauruszok valóban 
törpenövésűek voltak, melyek így al-
kalmazkodtak szigetté zsugorodó élő-
helyükhöz.

A Hátszegi-medencének három ka-
puja van: észak felé a Sztrigy folyó 
vonala a Maros széles völgyébe ve-
zet, nyugat felé az Erdélyi-Vaskapu 
és a Bisztra-völgy mentén jutunk át a 
Bánságba, dél felé a vízválasztó Meri-
sor-hágón át az út a Petrozsényi-me-
dencébe, és onnan a Szurduk-szoroson 
keresztül Olténiába visz.

Sajnos, e gyönyörű tájat is véglege-
sen megváltoztatta a Kárpátok Géni-
usza. Erőltetett iparosítási terveivel 
sikerült az eddig évezredeken át sza-
badon, zúgva száguldó, gyönyörűen 
kristálytiszta, igen bővizű hegyi pa-
takot, a Nagy-Vizet bilincsbe verni. 
Korának legnagyobb földgátját építet-
ték Gura Apei-n, ahol egy 390 hektá-
ros tó keletkezett. A gáttól lefelé üres, 
szinte száraz maradt a patakmeder, a 
vizet a völgyet körülzáró hegyek tete-
jén fúrt kb. 19 kilométer hosszú alag-
úton viszik Klopotíváig. Itt átmegy két 
erőműn, majd nyitott, nyílegyenes, 
csatornákkal összekötött három nagy 
víztárózó tavon és több erőműn keresz-
tül jut el a Sztrigy-be, ahol a jó szocia-
lista tervek alapján a mai napig is to-
vább építik a tájromboló víztárózókat. 
És ez még nem minden, a tájrombolás 

itt még nem ért véget, időközben kide-
rült ugyanis, hogy az eredeti tervekben 
felbecsült vízmennyiségek nem állnak 
rendelkezésre. A szakemberek szemet 
vetettek a havasok túloldalán lezúduló 
21 hegyi patakra, és a Retyezát-hegység 
alatt fúrt alagutakon tervezték ezek át-
vezetését a Gura Apei-nál épített gyűj-
tőtóba. A 12 patak már megkezdett, 
közel 30 kilométernyi alagútját még 
befejezték az 1989. decemberi rendszer-
váltás után, a többi kilencet a Román 
Akadémia határozott közbelépése mi-
att már el sem kezdték. Remélem, idő-
vel belátják a tévedést, a patakok újra 
visszakapják régi medrüket, és a már 
kész alagutak turisztikai célokat fog-
nak szolgálni. 

Történelmi emlékekben is igen gaz-
dag e vidék, az épített örökségnek min-
den típusa (régészeti, történelmi és 
építészeti műemlékek) egyaránt meg-
található. 

A leglátogatottabb régészeti leletek, 
Hátszegtől 17 kilométerre délnyugat-
ra találhatók az egykori római Dácia 
tartomány fővárosának, Ulpia Traiana 
Sarmisegetuzának (Várhely, Sarmize-
getusa) romjai. A Kr. u. 98. és 117. között 
uralkodó Marcus Ulpius Traianus ró-
mai császár alapította, miután 106-ban 
legyőzte a dákokat. Traianus megalapí-
totta Dácia tartományt, melynek első 
fővárosát itt építették fel az egykori dák 
központ mellett. A tartomány kiterjedt 
Erdély nagy részére. A rómaiak ural-
ma 165 évig tartott, a germán törzsek 
meg-megújuló támadásai miatt 271-
ben Aurelianus császár feladta Dáciát, 
a tartományt kiüríttette, a rómaiakat 
és a romanizálódott lakosságot a Duná-
tól délre Új-Dácia tartományba telepít-
tette át. Erdélyt a germán törzsek bel-
háborúiból győztesen kikerült vizigótok 

A fehérvízi egykori Bágya-, majd Pietsch-udvarház. Ma a Mara család tulajdona



34 • www.muvelodes.net

szállták meg. Utánuk a hunok, a gepi-
dák, majd az avarok, s végül a magya-
rok következtek. Az egykor gazdag tele-
pülés a rómaiak 3. századi kivonulása 
után a népvándorlás viharának esett 
áldozatául.

A tatárjárást Hunyad-megye is meg-
szenvedte. Lakosságának zöme kipusz-
tult, így 1241-ben a Hátszegi medence 
részben elhagyottá vált. A tatárok el-
vonulása után, mint mindenütt az or-
szágban, itt is kővárakat építettek.

Hátszeg királyi várát feltehetően 
Gutkeled nb. Joachim emeltette 1263 és 
1270 között. Kún Lászlótól 1315-ben ki-
rályi kézre került, ettől fogva az erdélyi 
vajdák kormányzása alatt állt. A forrá-
sok 1457-ben a Hunyadiak kezén levő ki-
rályi várak között említették. Ebben az 
időben Hátszeg várára és a hozzá tar-
tozó kerületre hárult a Zsil-völgytől a 
Vaskapuig terjedő határszakasz védel-
me. Mátyás király adományaként 1463-
ban a Kendeffy család birtokába került 
a település és a vár, majd 1482-ben Cor-
vin János kapta meg. A vár ekkor még 
valószínűleg épen állt, és csak a későb-
bi török támadások idején semmisült 
meg. Csak feltételezett helye ismert.

A királyi vár megjelenésével pár-
huzamosan a vidék urai, a jól védhe-
tő sziklákra, meredek oldalakkal ha-
tárolt hegycsúcsokra kisebb „családi” 
kővárakat építettek. Ilyenek a malom-
víztoroki Kolc-hegyen (Suseni), Re-
ketyefalván (Rachitova), Malajesden 
(Mălăiești) ma is látható lakótornyos 
várromok. Itt meg kell említenem, 
hogy a malajesdi várat két éve restau-
rálták, inkább újraépítették uniós pén-
zekből. Ezért minden elismerést meg-
érdemel a helyi önkormányzat akkori 
vezetője. Felsőszálláspatakon, a falu 
északi végében, részben állnak egykori 
várkastélyának falai. Az eredetileg kö-
zépkori erődítményt előbb a Szerecsen, 
majd a Keresztesi, végül a Mara csa-
lád birtokolta. Miután Tige tábornok 
bevette, és felgyújtatta a kuruc párti 
Mara Izsák által védett családi erőssé-
get, többé nem épült újjá. Korábbi ká-
polnáját az 1770-es–80-as években a 
falu reformátusai építették át. Manap-
ság a kaputorony és a hozzá kapcsoló-
dó helyiségek falai állnak három–négy 
méter magasan  

A krivádiai őrtornyot Perényi Péter 
erdélyi vajda építtette 1528 táján, hogy 
a Havasalföldről a Vulkán-szorosán át 
Erdélybe, illetve a Hátszegi-medencé-
be igyekvő kereskedőket megvámol-
hassa. Az így jelentős veszteségeket 
elszenvedő Hunyad megyei nemesek, 
élükön Brandenburgi Györggyel, pa-
naszt emeltek, mire Ferdinánd király 

1529-ben megtiltotta a vámszedést Kri-
vádiánál. Ezt követően nincs írás róla, 
de bizonyosnak látszik, hogy még so-
káig használhatták a kis erődítményt 
a szoros megfigyelésére, védelmére. Az 
egyszintes, lőrésekkel ellátott, védő-
folyosós építmény magassága 10, át-
mérője 13 méter, falainak vastagsága 
2 méter. Ma is jó állapotban látható, 
csupán a tetőzete pusztult el.

Az építészeti emlékekkel kapcsolat-
ban érdemes megemlíteni, hogy a hát-
szegi-medencében a múlt században 
még közel 40 kastély és udvarház állt, 
legalább ennyi ősi templom és van két 
kolostor. A priszlopi még a középkorban 
épült és a kolcvári, ahol a vár régi ro-
mos kápolnájából építettek egy új ko-
lostort  

A templomok nagy része műemlék, 
mindegyik megérne legalább két-há-
rom mondatot. Most csak a demsu-
si Szent Miklós-templomot említem, 
mint a vidék legrégibb templomát. 
Építési idejére vonatkozóan nincsenek 
oklevelek, de a stílusjegyek alapján a 
romanika korára, a 13. század tájára 
teszik. Helyi mesterek építették, a fel-
használt építőanyag nagy része a közeli 
Várhelyről, a római Ulpia Traiana-ból 
való. A régi római sírkövek (többek közt 
Traianus császár hadvezérének sírkö-
ve), faragványok, egyéb feliratos kövek 
olyan mértékben keverednek a jóko-
ra terméskövekkel, hogy sokáig római 
eredetűnek hitték az építményt.

Az épített örökség gyöngyszemei az 
öt kastély (Kernyesd, Poklisa, Nalác, 
Boldogfalva, Szacsal) és több nagyobb 
udvarház volt. Az épületeket egy-
mással szépségben vetélkedő kisebb- 
nagyobb arborétum vette körül, az 
1948-49. évi államosítás után a naláci 
és részben a poklisai park kivételével 
a többit kiirtották. Kernyesden az épü-
letet is lebontották, most már nyoma 
sincs a kastélynak. Az államosított 
kastélyokban, Poklisán és Szacsalon 
fogyatékos gyermekeket nevelő in-
tézet üzemelt, Nalác a hátszegi kor-
házhoz tartozott, Boldogfalván előbb 
állami gazdaság, majd egy szálloda 
használta a kastélyt. Rendszerváltás 
után Boldogfalvát és Poklisát vissza-
kapták az örökösök, Nalácon még pe-
reskednek, Szacsalon nem jelentkez-
tek az örökösök 

Az épületek állagát nézve a helyzet 
sokkal elszomorítóbb. Boldogfalván 
még pár évig üzemelt a szálloda, majd 
elhunyt az alkalmazott üzletvezető. Az-
óta a külföldön élő tulajdonosok lakatot 
tettek a kastélyra, de ez nem védi meg 
a kisebb-nagyobb betörésektől és a ro-
hamos állagromlástól. Nalácon, ahol a 
legjobban karbantartott kastély és ar-
borétum volt, amióta pereskednek és 
nincs tulajdonos, megindult a szabad 
rablás. Előbb a cserépkályhák tűntek el, 
majd az ajtók és az ablakok, most ép-
pen az emeletek közti födémek és a te-
tőszerkezet gerendái kelnek lábra, és a 
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park fáit is évente megtizedelik. Pokli-
sán áruba bocsátották a bezárt üresen 
álló kastélyt, Szacsalon is minden el-
tűnt a kastélyból, ráadásul teljesen kö-
rülépítették tömbházakkal, elrejtették 
a világ szeme elől.

Hátszeg vidékén a Hunyadiak ko-
rában jelentősen emelkedett az ud-
varházak száma, oka feltehetően az, 
hogy Mátyás király jeles hadvezéreit 
birtokkal jutalmazta. Ennek követ-
keztében létrejött egy olyan közép és 
kisnemesi réteg, amelynek igényeit és 
lehetőségeit az udvarház jól szolgálta. 
Feltételezések szerint ezek az udvar-
házak túlnyomórészt fából készültek, 
és csak a 15. század végére kezdtek 
áttérni a kőből való építésre. Egyelő-
re annyi látszik biztosnak, hogy ezek 
többnyire a klasszicista formaren-
det követik. Főhomlokzataik általá-
nos jellemvonása az oszlopos tornác 
vagy a portikusz, amely lehet szintén 
oszlopos, oldalt nyitott és timpanon-
nal fedett, vagy tömör fallal körülvett 
elem. Az alaprajzi elhelyezkedésnek 
majdnem minden esetben van egy 
azonos egysége, középen egy nagy-
terem, amelyből két-két szoba nyílik 
jobbra és balra. A nagyobb méretűek-
nél ehhez kapcsolódhat kétoldalt egy-
egy bástyára emlékeztető újabb szoba, 
amely nyílhat a nagyteremből, vagy a 
tornácról külön.

Az udvarházak esetében sem ró zsá-
sabb a helyzet. Az államosítás vagy 

inkább a házak jogtalan elkobzása 
után – amire csak most derült fény – 
főleg állami vagy kollektívgazdaságok, 
szerencsésebb esetben iskolák vagy 
korházak üzemeltek bennük. Az isko-
la vagy kórház sokkal jobban vigyázott 
az épület állagára, a téeszek és álla-
mi gazdaságok esetén szinte kő kövön 
nem maradt. Sok udvarházat lebon-
tottak, előfordult, hogy a ház udvarát 
átszelő új utak vagy új, idegen házak 
épültek, és főleg tömbházak „nőttek ki” 
az udvarházak udvarain, illetve a kö-
zelükben.

A törvény adta lehetőséggel élve 
mindenki megvívta a maga külön csa-
táját a hatóságokkal, míg visszakapták 
az örökséget. Vannak, akik még min-
dig pereskednek és vannak épületek, 
amelyeknek, az örökösei már nem él-
nek. Sajnos, csak hárman vagyunk, 
akik visszatértünk, lakhatóvá tettük a 
házakat, és folyamatos tatarozás köz-
ben megpróbálunk újra OTTHON élni. 
Mások eladták vagy árulják a visszaka-
pott épületeket. Alsófarkadinon (Gene-
ral Berthelot) a Lónyay–Nopcsa udvar-
ház a két világháború között Berthelot 
tábornoké volt, majd a román állam 
birtokolta. A kommunizmus idején a 
termelőszövetkezet használta, és ala-
posan tönkretette. Tervek szerint a Hát-
szegi-medence élővilágának génbank-
ját alakítanák ki benne, ezért a Román 
Akadémia még időben nagyon szépen 
helyreállította.

Az egész Hátszegi-medencében elég 
elkeserítő a gazdasági helyzet. Rend-
szerváltás után sorra bezártak a vidék 
lakosságának munkát adó nagyobb 
gyárak és vállalatok, mint például a 
kaláni vasgyár, a hátszegi húsfeldolgo-
zó üzem, a gyümölcs- és zöldségfeldol-
gozó stb. Aki dolgozni akar, külföldre 
megy, előbb idénymunkásnak, majd 
viszi a családot, és végleg kint marad.

A helységekről és lakosairól kevés-
bé ismert, hogy a történelem folya-
mán a legtöbb település lakói kollektív 
nemességet és a hozzá tartozó nemesi 
közbirtokosságot kaptak, feltételezhe-
tően Mária Teréziától. Az idősek még 
ma is büszkék nemességükre. Ez a 
tény rányomta bélyegét e falvak szer-
kezetére és főleg az épületekre, ahol 
a kisnemesi portákon belül mindig 
megtalálható egy nagyobb, kőből-tég-
lából épült magasföldszintes lakóház 
és az udvar végét határoló, istállót, 
csűrt magába foglaló méretes gazda-
sági épület. Gazdálkodni, általában a 
falu határban, a család tulajdonát ké-
pező két–három, legtöbb öt hektáros 
területen szoktak.

Pár éve uniós pénzekből elkezdték 
aszfaltozni a helyközi utakat, és las-
sított ütemben közművesíteni ezeket 
a nagyon szép fekvésű falvakat. Ha 
készen lesz a minden igényt kielégítő 
infrastruktúra, a biogazdálkodással 
egybekötött falusi turizmus lehetne 
az egyik kiút a jelenlegi ellehetetlenült 
gazdasági helyzetből. A táj szépsége, a 
látnivalók változatossága és sokasága 
ma is sok turistát vonz ide, de ezek ma 
csak átutaznak a vidéken, vagy gyor-
san felmennek a havasra, ahol kem-
pingezésre van lehetőség.
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cserkészet több mint százéves, a vilá-
gon a legnagyobb ifjúságnevelő moz-
galom. Alapelvei: Isten, haza és ember-
társ szolgálata, a magyar cserkészet 
ezek mellé a nemzet szolgálatát is bele-
foglalja. Ettől lesz jellegzetes a magyar 
cserkészet, de ugyanakkor, határokon 
túl is egységes. Teleki Pál fogalmazta 
meg tömören a célt: emberebb embert, 
magyarabb magyart nevelni a közösség 
számára. A cserkészmódszer a csele-
kedve tanulás, lényege, nyitott lenni, új 
dolgokat felfedezni, megismerni. Érték-
rendünk, ami szerint a cserkészéletün-
ket irányítjuk nem az, hogy szakembe-
reket képezünk valamely szakágban, 
hanem olyan embereket, akik bárhol 
megállják a helyüket.

Egy csecsemőnek minden új, még az 
édesanyja altatódala is. Ahhoz, hogy 
bármit is értékelni tudjunk, tudomá-
sunk kell, hogy legyen róla, meg kell 

ismernünk azt. Így van ez történel-
münkkel, hagyományainkkal, nép-
szokásainkkal. Népdalkincsünk párját 
ritkító, népmeséink, balladáink, ro-
vásírásunk egyedülállóak. Ahhoz hogy 
fiataljaink – és nemcsak ők, hanem 
akár a középkorúak vagy ennél is idő-
sebbek – ezt értékelni tudják, bele kell 
kóstolniuk, meg kell ismerniük azokat.

Sajnos, a cserkészet 1936 és 1990 kö-
zött be volt tiltva. A közel fél évszá-
zados kiesés a folytonosság hiányát 
idézte elő, ezért felnőtteknek és fiata-
loknak egyaránt újra fel kellett fedez-
niük a cserkészetben rejlő kalandot, 
kihívást, a lehetőségeket. Hunyad me-
gye, Déva szórvány, ami meghatározó 
számunkra. 

Csapatunkat Böjte Csaba atya felké-
résére alakítottuk meg 1993 januárjá-
ban. Azóta több száz fiatal fordult meg 
a csapatban. Lassan, de kialakult egy 

Arról, amit és ahogyan  
a cserkészcsapatban megélünk

A

Daradics János

Balladatalálkozó Déván 2010 februárjában. A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium cserkészei



a művelődés melléklete • 2016 • 37

Hunyad megye

értékrend, amit azóta is őrzünk és meg 
akarunk tartani. A köztudattal ellen-
tétben a cserkészek nem csak termé-
szetjárók és természetvédők, hanem a 
magyar kultúra, népszokások, népha-
gyományok ismerői és továbbvivői is.

Az általános történelmi, kulturális 
magyar örökség mellett fontos a helyi 
kötődés. A dévai vár legendájához már a 
névválasztás pillanatában kötődtünk, 
így nem véletlen, hogy az Erdélyben 
55-ikként megalakult csapatunk Kő-
műves Kelemen nevét viseli. Helyi jel-
legű hagyományaink, népszokásaink, 
népdalkincsünk alapját, a tizenkilen-
cedik század végén Bukovinából kite-
lepített bukovinai székely népcsoport 
határozta meg. Vajdahunyadon, Cser-
nakeresztúron, Sztrigyszentgyörgyön 
és Déván ma is élnek a leszármazot-
tak. Azóta azonban a hagyományaink 
megkoptak. Jómagam is csak a kilenc-
venes évek elején tudtam meg, hogy 
nem csángó vagyok, hanem bukovinai 
székely. Pedig a Csángótelepen lakom. 
A cserkészcsapat is itt működik, nagy-
apáink által épített római katolikus 
templom óvó közelségében.

Heti rendszerességű foglalkozása-
inkon, de főleg táborokban, nagyobb 
cserkészrendezvényeken azokat az ér-
tékeket ismerjük meg, és próbáljuk 
továbbadni, amelyek már kiállták az 
idő próbáját. Csak olyan értékeket tu-
dunk hitelesen továbbadni, amiben mi 
is hiszünk, gyakorolunk. Alkalmi ren-
dezvényeinket keretmesés formában 
rendezzük, a táborok visszavisznek a 
történelemben a honfoglalás, a kalan-
dozások korába, Szent István, IV. Béla, 
Mátyás király, Rákóczi, Bethlen Gábor 
korába. Ilyenkor jellegzetes kézműves 
foglalkozások szerepelnek a program-
ban, amit faragás, nemezelés, íjazás, 
fafestés, csuhézás, kopjahajítás, pénz-
verés, címerfestés, kosárfonás, papír-
készítés és még sok egyéb hagyomá-
nyos kézműves tevékenység egészít ki, 
tesz színesebbé.

Meseerdőnek nevezzük a kisebb 
cserkészek számára rendezett élmény-
szerű találkozásokat a mesebeli sze-
replőkkel. Tapasztaltabb cserkésze-
ink alakítják a szereplőket, építik ki a 
helyszínt, az ilyen alkalmak kiválóak 
például népmeséink felelevenítésé-
re. Egyedülálló népdalkincsünknek is 
köszönhetően a bölcsődaltól a játékos 
énekeken, a katonadalokon, a szerelmi 
énekig, a kesergőkig valamennyiből ta-
nulhatnak a táborozók. Táborozásaink 
rendszeres velejárója a közös tábortűz, 
így esténként fiataljaink a tűz mellett 
tanulják meg a népdal és műdal köz-
ti különbséget. A tábortűz mágiaszerű 

varázsa mellett, a huszonegyedik szá-
zadi tömbház-negyedi gyermek időben 
visszatér őseink lelkivilágához. Hihe-
tetlen, mennyire fogékonyak ilyenkor 
mindarra, ami legenda, mese, ballada, 
történelem 

Az ismeretek elsajátítása természe-
tesen, nem megy egyik napról a má-
sikra. Ami őseinknek mindennapi éle-
tében természetes velejáró volt, az a mi 
mai életünkben már csak elvétve, eset-
leg átörökített hagyományként jelenik 
meg. Időnként szükséges tehát azok 
felelevenítése, akik pedig már elegen-
dő tapasztalatot, ismeretet szereztek, 
megoszthatják az újonnan érdeklődők-
kel 

Íme, néhány rendezvény, amelyek 
fontosak az érték-átmentés, az identi-
tásőrzés szempontjából.

Hitünk ápolása és megőrzése szem-
pontjából, a CSErkészLElkiNapok – a 
CSELEN – összehozza Erdély cserkész 
ifjait. Unitárius, református és római 
katolikus fiatalok lelki vezetőik jelen-
létében olyan közös együttlétet élnek 
meg, ami testi és lelki fejlődésüket 
szolgálja. Istennek tetsző az a szolgá-
lat, amikor észrevesszük azokat, akik 
valamilyen segítségre szorulnak. Lehet 
ez a környezetünk, embertársunk. Ezt 
felfedezni, megoldást keresni rá, építő 
jellegű kihívás. Nagyenyeden a Beth-
len Gábor kollégium ad helyet ennek 
az országos rendezvénynek. Voltunk 
már városi történelmi vetélkedőn, bör-
tönlátogatáson, faültetésen Torockó 

határában, és szociális jellegű munkát 
is vállaltunk.

Hagyományőrző jellegű országos 
rendezvényeink közül említésre mél-
tó a kolozsvári mesemondóverseny, a 
szamosújvári rovásírásverseny, a ma-
rosszentgyörgyi népdal, néptánc és 
kézműves készítmények vetélkedője, a 
nagyenyedi kenyérsütés, disznóvágás, 
karácsonyi kézműves készítmények 
előállítása, a dévai balladatalálkozó, 
az országos cserkészbál. Mivel utóbbit 
évente más-más helyszínen, vidéken 
szervezzük egy-egy helyi csapat rende-
zésében, mindezek jó alkalmak az ilyen 
alkalmakkor bemutatott helyi jellegze-
tes hagyományok megismerésére.

Mint minden csapat, mi is arra össz-
pontosítottuk munkánkat, amiben 
otthonosan mozgunk, illetve amit fel-
kínálnak a helyi adottságok. Déva vá-
rának tövében magától adódott a bal-
ladatalálkozó megrendezésének az 
ötlete. Megismerni különböző vidékek 
népballadáit, ezt vetélkedőszerűen be-
mutatni, s mindezt egy közös rendez-
vényen megélni, mindez nem csak a 
szervezőknek, hanem a résztvevőknek, 
de a nézőközönségnek is rendszerint 
maradandó élményt nyújt. Mivel nép-
szokásaink a szórványban megkoptak, 
dédelgetett gondolatunk, hogy ezután 
a balladatalálkozót népszokások, népi 
hagyományok felelevenítésével is ki-
egészítsük. Ugyanebbe a körbe tartozik 
a karácsonyi betlehemezés, a farsan-
golás, a karácsonyi katonajáték, nos, 

Balladatalálkozó Déván 2o1o februárjában. Kőműves Kelemen a dévai csapat előadásában



38 • www.muvelodes.net

mindezeket a hagyományokat feleleve-
níteni valóságos kulturális élmény.

Egyedi értékünknek számít a ro-
vásírás, feladatunknak tekintjük a 
megismertetését. Nem rovásszakértő-
ket képezünk ki, hanem az alapokat, a 
történelmi háttért próbáljuk közelebb 
hozni az érdeklődőkhöz. Valójában nem 
csak a rovásjeleket ismeri meg az, aki 
elsajátítja ezt a kommunikációs mó-
dot, hanem azokat a rovásemlékeket 
is, amelyek nyelvünk és népünk folyto-
nosságát tanúsítják.

A fafaragás, a kopjafaminták megis-
merése nem csak a kézügyesség fejlesz-
tése, hanem a rovásíráshoz hasonlóan 
tárgyi néprajzunk, népművészetünk 
megismerése szempontjából fontos. A 
látványosságon túl a kopjafák üzenetet 
hordoznak, mindegyik minta jelent va-
lamit. Nem csak képzett a szakember, 
illetve a fafaragó tudja megérteni ezt az 
üzenetet, hanem bárki más is, aki haj-
landó kis időt szánni erre.

László Attila cserkészvezető személyé-
ben olyan társra találtunk, aki nem csak 
elsajátította, de műveli is a fafestészetet. 
Cserkésznapokon vagy más kézműves 
foglalkozásokon, nyári táborokban ta-
nítjuk a hagyományos festett mintákat, 
valamint a műfaj technikáját. 

Bukovinai őseinktől maradt ránk a 
pirostojás-írás bukovinai mintakincse. 
Nem annyira látványosak, mint más 
vidék mintái, de mi a hagyományra 
helyezzük a hangsúlyt. Minden min-
tának megvan az elnevezése. Húsvét 
előtti szombaton a csapat már hagyo-
mányos tojásírást szervez nem csak a 
cserkészek, hanem általában minden 
érdeklődő számára is.

Nem annyira népszokás, mint in-
kább élmény-esemény az ősz végi tök-
lámpás-készítés. Bár az adventi időszak 
beállta előtt tartjuk ezt a foglalkozást, 
a sötétben a gyermekek végigmennek 
az általuk elkészített lámpások által 
megvilágított mese-ösvényen, majd a 
tábortűznél énekkel, játékkal zárul a 
vidám est.

Első cserkészeink egyike, Lovász 
Sándor érdeklődött a lovaglás iránt. Rit-
kán találni olyan gyermeket, aki nem 
szeretne lovagolni. Alkalmilag, évente 
kétszer-háromszor erre is nyújtunk le-
hetőséget. És mert a ló mellől az íj sem 
hiányozhat, a gyermekek ezt is kipró-
bálhatják. Az első reflexíjat ajándékba 
kaptuk, aztán később már mi magunk 
gyártottunk vesszőket. Igaz, hogy az 
íjazást sem megtanulni, sem gyakorol-
ni nem könnyű, de az is igaz, minden 
gyermek szívesen kipróbálja.

A fonott karikás ostor igazából 
nem gyermek kezébe való. A csikósok 

kezében szerszám, sőt akár fegyver is 
volt ez az eszköz, ettől függetlenül bár-
milyen rendezvényen élményszámba 
megy a karikás ostoros bemutató.

Körülbelül tíz éve sólyomidomár tar-
tott bemutatót nálunk, azóta három 
cserkészünk is vadászmadarat tart és 
idomít.

A cserkészet célja nem az, hogy cser-
készeket képezzen. Életrevaló embere-
ket akarunk nevelni a család, a közös-
ség, a társadalom számára. Ha egész 
ember akarok lenni, tudnom kell, hogy 

ki vagyok, honnan jövök, milyen érté-
keket vállalok fel, melyek a gyökereim, 
az őseim által elfogadott rend, milyen 
szellemi és tárgyi hagyatékot terem-
tettek az őseim. Tőlem függ, hogy ezek 
maradnak-e vagy sem az utókor szá-
mára 

A cserkészet alapítója, lord Baden Po-
wel arra kért, utódaink számára hagy-
junk egy jobb világot annál, mint ami-
lyenbe mi beleszülettünk. S hogy ezt 
meg is tudjuk tenni, előbb otthon kell 
lennünk ebben a világban.

Kézműves foglalkozás a dévai cserkésztáborban. A szerző felvételei
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Csernakeresztúriak a bukovinaiak 2014. évi találkozóján. Kép: Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület

A dévai Renessaince Együttes Vajdahunyadon a Hunyad Megyei Magyar Napokon. Gáspár-Barra Réka felvétele
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